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GAMBØTPOSTEN

Thurø Sejlklub

Thurø Sejlklub
Nr. 1 januar, februar, marts 2019

Solcellemontering

Godt nytår fra
Redaktionen!
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Thurø Sejlklub

Thurø
. Sejlklub ”Egely”
Gambøtvej 25 Thurø
5700Svendborg
www.thuroesejlklub.dk

Bestyrelse
Formand

Ib Oldrup

formanden@thuroesejlklub.dk

42 76 64 12

Næstformand

Jesper Henriksen

formanden@thuroesejlklub.dk

23 34 70 21

Kasserer

Lars Løvschall

kasseren@thuroesejlklub.dk

29 66 54 99

Sekretær
Kommunikation

Mette Christoffersen

sekretaer@thuroesejlklub.dk

23 37 68 76

Sejlads /aktivitet

Bjerne Sørensen

aktivitet@thuroesejlklub.dk

41 95 09 18

Ungdom

Thomas Buch Nielsen

ungdom@thuroesejlklub.dk

24 41 24 06

Hus og anlæg

Jacob Jensen

anlaeg@thuroesejlklub.dk

93 50 70 69

Målere

Ole Jensen

aktiviteter@thuroesejlklub.dk

62 20 53 97

Listefører

Gert Bjerrum

listefoerer@thuroesejlklub.dk

62 21 25 60

SejlSikkert ambassadør

Mette Hundahl

sikkeramb@thuroesejlklub.dk

24 45 90 40

Øvrige

Et lille opråb fra redaktøren:
Brug Times new roman 11 og send alle indlæg adresseret
til: bladet@thuroesejlklub.dk inden sidste frist for tilmelding
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Næste måneders aktiviteter
Januar:

05. Storskærmsfest
10. Fællesspisning
12/13. Regelkursus
20. Elvstrøm Sails
27. Generalforsamling

kl. 20,00
kl. 17,00
2 dage se kursusoversigt
kl. 14,00
kl. 10,.00

februar:

03.
14.
17.

Tovværks kursus
Fællesspisning
Kanalbevis

kl. 14,00
kl. 17,00
kl. 10,00

marts:

03.
14.
18.
24.

Motorlære
Fællesspisning
Kapsejladsregler
Foredrag, kanalsejlads

kl. 14,00
kl. 17,00
kl. 19,00
kl. 14,00

April:

13.

Søsætning af både på pladsen
Velkommen
til et nyt år

Gambøtposten - er din orientering fra klubben!
Gambøtposten udkommer til ca. 600 sejlere 4 gange om året i starten af
januar, april, august og oktober.
Indlæg og billeder
til bladet er meget velkomne

Indlæg til Gambøtposten og henvendelse i øvrigt sendes til:
bladet@thuroesejlklub.dk

OBS: DEADLINE næste blad d. 10/3-2019
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Vi giver ordet til formanden
Julen og Nytåret har vi lagt bag os og tankerne er igen omkring
den kommende sæson, og når du læser dette blad er TSK på vej
ud af en sæson som vi kan være stolte af.

Ib Oldrup

Vi har opnået mange udadvendte resultater i årets løb, med Dansk Sejlunions
Udviklingspris, Svendborg Kommunes og Svendborgs Sport og Idræts Foreningspris, og måske Danskernes Idrætspris ved arrangementet i Boxen Herning
i januar 2019. Hvem der skal have prisen og løbe med kr. 100.000,-. er ikke afgjort i denne skrivende stund. Disse udadvendte aktiviteter kræver at vi har medlemmer der kan og vil løfte opgaver for klubben.
En stor tak til alle jer som er med til at løfte Thurø Sejlklub i 2018.
Det er også her i vinterens forløb at vi afholder den årlige generalforsamling der
i år er søndag den 27. januar, se nærmere på hjemmesiden.
Jeg kan allerede nu afsløre at den økonomiske del af klubben er forløbet godt i
2018, ved pasning med fast hård hånd af Lars.
Vi har fået mange roser omkring klubben og dens arbejde, men vi skal huske at
kassereren nok er den overalt skyggende post i en klub og dette har Lars
taget sig af og løst gennem mange år. Tak for din indsats.
Vi starter sæsonen 2019 op igen, med de aktiviteter som sker gennem alle udvalgene. For ca. 1 år siden havde vi en medlemsundersøgelse i TSK. Jvfr. de svar vi
fik kunne bestyrelsen og underudvalg glæde sig over den tilbagemelding I medlemmer gav os, men også de høje tal vi fik på tilfredshedsbarometret. Igen i år
modtager I medlemmer en ny undersøgelse til besvarelse.
Find den korte tid der er nødvendig for besvarelsen.
Spørgsmålene er tilrettelagt, så de er af mere dybgående karakter, vi håber at
besvarelserne og behandlingen af svarene kan forelægges på Generalforsamlingen.
Bestyrelsen håber at vi får løst problematikken med mulighed for parkering i
fremtiden ved køb af et jordareal. Seneste nyt omkring sagen, vil blive præsenteret på generalforsamlingen.
Klubbens vækst kan blive etablering af en ”Vinterbad afdeling”, vi har en gruppe som har arbejder på et projekt, det kommer vi også til at høre mere om i det
kommende år.

Bestyrelsen ønsker alle jer medlemmer et godt nytår.
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Indkaldelse til generalforsamling i TSK
Hermed indkaldes til generalforsamling i
Thurø Sejlklub

Søndag d 27/1-2019 I Egely kl. 10,00

Dagsorden ifølge vedtægter (kaffe og rundstykker fra kl. 9,30)
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes
————————————————————————————————-

Stort tillykke til sejl og studer
med nomineringen og en finaleplads til
Danmarks Idrætspris.
Vi krydser fingre for jer den 5. januar.

Det er et flot stykke arbejde der er gjort for at
få fokus Thurø på Danmarkskortet.

Sejlklubben er været ved vin, øl, vand, kaffe og
kage. Rammerne er hygge
Vi følger slagets gang på storskærm i klubben
fra. kl. 21.00 når showet fra Herning starter. Vi
ved ikke hvornår Danskernes Idrætspris bliver
overrakt men mellem, 21.00 og 23.00 har Ib
fået oplyst.
Tilmelding via hjemmesiden.
Ved spørgsmål ring til Mette på telefon
23376876.
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Kanalsejlads! Fakta og oplevelser undervejs.
Foredrag i Thurø Sejlklub:
24/3-2019 kl. 14 til 16,30
S/Y "Bare Lykke” med os, Vitter og
Jens, fulgte kanaler og floder til Middelhavet i 2014: Kielerkanalen, Stande Masteroute, Engelske Kanal, Seinen, og
andre franske vandveje til Rhonens udløb i nærheden af Marseille.
Masser af nordeuropæiske oplevelser i
5 måneder.
Vi vil fortælle om vore tanker, overvejelser, fravær og nærvær i forhold til
realisering af vores mangeårige drøm.
Vi snakker om vores oplevelser gennem
Europa til Middelhavet. Det er den nærmest bekymringsfrie sejlads ad Europas
vandveje: Ingen Solceller, vi kører meget med motoren. Ingen satellit telefon,
vi ringer bare fra mobiltelefonen. Ingen
henkogning af mad, vi handler på lokale markeder. Vand og diesel er sjældent
noget stort problem. Vejrudsigter, det handler mest om, at det forhåbentlig regner! Og så snakker vi om vores eget første klasses ”hotel” midt i Paris, om landskaberne skatte, rødvin, champagne, ost, paté, markeder på vores vej. Lidt om
naturen, historien m.v.
Vi snakker også om fakta ved
kanalsejlads, på forberedelse,
udstyr, planlægning m.v. Kanaldybder, distancer, økonomi
m.v. Hvordan man får ”konen
i båden” til at klatre ca. 250
meter lodret op af slimede
jernstiger, og om unge hjælpsomme kvinder ved sluserne.
Og endelig snakker vi kort om
hvad det hele munder ud i:
Middelhavet, det blå varme hav, delfiner og sydlige himmelstrøg.
Venlige sejlerhilsner
Vitter og Jens Erik

Thurø Sejlklub
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J70 Nyt
Vi får nye træningssejl for sæsonen 2019! Det er blevet en realitet efter en donation fra DIF/DGI, hvor det samtidig er en betingelse, at vi fjerner selvrisikoen for
skader på sejl i 2019.
J70-udvalget har besluttet at besøge relevante andre udvalg i TSK for at få dialog
om J70’erne, samt orientere om et nyt tiltag ved torsdags-minifleet. Det sker i løbet af foråret.
Vi har fortsat fin opbakning fra vores sponsorer, uden dem var vi aldrig nået at
være den klub i Danmark, som har den største bredde og mest aktive J70 benyttelse. Tak til sponsorerne!
Hvis du har interesse i løbende at følge J70 aktiviteterne, så meld ind på facebookgruppen “Thurø Sejlklub J70/Soling (intern)”. Vi er 114 medlemmer derinde
allerede.
J70-Udvalgets sammensætning og en masse andet finder du
naturligvis på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Henrik Buchwald

Thurø Sejlklub
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Sejl & Studer/formandens beretning sæsonen 2018
Sæsonevaluering
Sejl og studer modtog inden sæsonstart 2018 19.000 kr. fra SIMACs udviklingsfond, som kunne betale 4 stk. J70, og 3 stk. Soling, som har muliggjort at vi kunne føre projektet videre.
Inden sejl og studér kom på vandet i sæsonen havde vi allerede mødtes ved flere
lejligheder. Først og fremmest ved en fantastisk julefrokost, som blev afholdt i
starten af januar, hvor legen: dør eller dinosaur blev introduceret og hvor Thomas, som er formand for ungdomsafdelingen, fik et indblik i foreningslivet når
gennemsnitsalderen er 23.
Sejl og studér sendte i marts, 3 skippere på dansk sejlunions instruktør kursus for
at opkvalificere kompetencerne omkring skipperne.
Inden vi overhoved var kommet på vandet var vi 6 medlemmer fra sejl og studer
til Dansk sejlunions generalforsamling, hvor Thurø sejlklub modtog Dansk Sejlunions klubudviklingspris – for projektet sejl og studér og J70. Tillykke til hele
Klubben!
I kølvandet på klubudviklingsprisen har Johan og Christoffer været på Sjælland
og fortælle om projektet og igennem sæsonen 2018 har flere andre klubber ringet og fået vejledning om at kunne starte deres eget projekt op.
Sæsonen startede med 45 fremmødte og gennem foråret har der jævnt været 20 –
25 fremmødte, med fællesspisning efterfølgende i Egely.
Sejlsportsligaen har søsat et nyt projekt der hedder Youngsters, hvor sejl og studer har været med til at udvikle det og havde fire deltagere med i Horsens. Da
Youngsters kom til Oure var det med overnatning i Thurø sejlklub også orkestreret af stærke kræfter fra sejl og studer.
Sejl og studer stillede hold ved dettes års Palby Fyn Cup og havde lejet et M37
af MRD. Holdet var med i toppen af feltet og fik en flot 2 plads i deres løb.
Traditionen tro deltog Sejl og studer ved Svendborg Sportsfestival og sejlede i
klubbens j70 med byens borgere.
Ved uge29 ungdoms cruise havde sejl og studer flere deltagere med, som sammen med 70 andre unge sejlede det danske farvand tyndt i hele uge 29. 16 både
deltog.
I sommerferien var der traditionen tro stille i sejlklubbens mens alle var på sejlerferie.
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Efter sommerferien var der nye kræfter i sejl og studér og nye medlemmer. Der
blev afholdt 10 sejlgange. I september havde vi igen Malte med til start ved Silverrudder.
Sejl og studer arbejder aktivt for at bryde de vandtætte skotter ned til klubbens
andre afdelinger. Med flere medlemmer på forskellige af klubbens både om mandagen og deltagelse ved minifleet om torsdagen.
Sejl og studer stillede hold ved J70 afdelingens klubmesterskab og fik en flot 3
plads. Vi håber i 2019 at kunne udbygge samarbejdet til klubbens andre afdelinger. Afslutningsvis kan nævnes at afdelingen har investeret i 2. stk. go pro kameraer, som er resten af klubben, er velkomne til at benytte til at lave film.
I forbindelse med at Thurø sejlklub er blevet indstillet til danskernes idrætspris
for projektet sejl og studér, vil hele afdelingen gerne takke alle klubbens medlemmer for at have mødt os med åbne arme. Det er særligt, i forbindelse med indstillingen, blevet tydeligt at afdelingen bliver båret frem af alle medlemmernes åbenhed, hårde arbejde og gode humør.
Hvad ville vi nå i 2018:
•

Mindst 10 medlemmer, som deltager i sommertogtet UGE 29 UndomscruiseSejl og studér får et hold med til klubmesterskabet i J70 på Thurø

•

Sejl og studér er ansvarlige for Thurøs deltagelse ved Sportsfestivalen i
Svendborg d 9 Juni 2018.

•

Vi afholder 3 sociale arrangementer, som er ud over de planlagte træningsaftner, hvor vores medlemmer kan lære noget og styrke fællesskabet.

•

Vi vil mindst sende 3 instruktører på Dansk Sejlunions Instruktørkursus,
afholdt i April 2018

•

Udbygge samarbejdet med Oure højskole, Kerteminde sejlklub og Svendborg Amatørsejlklub (Silverrudder)

•

Have 10 medlemmer fra andre uddannelsesinstitutioner end SIMAC i
Svendborg (HF Søfart, UCL Svendborg, Erhvervsskoler, Den frie lærerskole)

•

Johan Hoff
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Årsberetning pigesejlerne 2018
2018 har været en sæson, hvor vejret har været med pigerne!
Vi har været 58 aktive piger fordelt på i alt 11 både - 8 privat- og 3 klubbåde.
Igen i år har vi været heldige, at Bent Andersen, Jens Erik Hvergel og Poul Erik
Madsen har ville hjælpe os med dommertjansen, derudover har Jan Christensen
hjulpet en gruppe piger, ved at stille sin båd til rådighed. Mange tak til Jer,
drenge!.
Programmet har været lidt anderledes, da vi i år har valgt at lægge Hyæneræset
på to onsdage - en i foråret og en i efteråret. Vores program er i store træk blevet overholdt, da vejret har været fantastisk. Vi har dog lavet lidt ændringer i
rækkefølgen. Der har været både på vandet alle onsdag både i forårs- og efterårsperioden, hvor vi har kunne afvikle dagens program. Den eneste aflysning af
programmet har været en enkelt onsdag i efteråret pga. for lidt vind. Dette fantastiske sejlvejr har også gjort, at vi ikke har haft så meget fokus på teori, hvilket ellers var et af de punkter, som blev efterspurgt mere af på sidste skippermøde (sæsonens evalueringsmøde). Men vi har ikke haft aftener, hvor vejret
har presset os ind i Egely og frem med bøger, hjemmesider og teoretisk stof,
også kaldet plan-b. Dog har vi snakket lidt teori til skippermøderne og efter
sejladserne.
Men hvad er det så for nogle forhold, som vi har været på vandet i? De fleste
onsdage har solen skinnet eller været let skyet - ingen onsdag med heldags eller styrtregn, og vinden har ligget mellem let til jævn, få gange onsdage med
frisk vind.
Dette års Hyæneræs - gammelt vin på nye flasker, dur det?! Ja, det må vi sige,
at det gør. Fra at vi har været nødsaget til at aflyse Hyæneræset sidste år pga.
for få tilmeldinger. Har vi i år gennemført ræset med 15 deltager. En onsdag i
frisk til hård vind i SSS og hos os i let til jævn vind. Der er
Årets ”Lone”
blevet kæmpet og sejlet tæt med en kanon stemning på
både land og vand.
Vi slutter jo, som altid vores sæson med et skippermøde,
hvor vi evaluere dette års program, men som noget nyt har
pigeudvalget valgt også at lave en analyse, som vi håber at I vil svare på.

Mange tak for endnu en dejlig sæson.
Susanne Skovgaard

14

Thurø Sejlklub

Årsberetning 2018 for Kommunikationsudvalget
I vores udvalg har vi valgt at de to underudvalg aflægger en fælles beretning og et
fælles budget forslag som på den måde bliver Kommunikationsudvalgets oplæg.

Hjemmeside:
Der har sidste vinter været afholdt kurser i brug af hjemmesiden. Hvis det ønskes
gentager jeg det gerne til foråret for at informere om nyheder og opfriske gammel
viden.
Det er først og fremmest bestyrelsesmedlemmer og underudvalgsmedlemmer der
laver indlæg til hjemmesiden og vedligeholder hjemmesidens indhold.
Det er vigtigt at hjemmesidens indhold er up to date. Det er jo her alle kan søge
informationer om aktiviteterne i vores klub.
Hjemmesidens AKTIVITETSKALENDER er stedet hvor alle kan se hvornår aktiviteter afholdes.
Desværre er bestyrelses- og underudvalgsmedlemmer for dårlige til at vedligeholde kalenderen.
Det skulle gerne blive MEGET bedre til næste år !!
Facebook:
Der er oprettet en facebook-SIDE der hedder Thurø Sejlklub (må ikke forveksles
med facebook-GRUPPEN af samme navn). Dette er klubbens officielle præsentation på facebook. Her findes information om klubben og links til opslag på hjemmesiden. Besøgende kan også lave opslag.
Havudsigt:
Så har vi sørget for at alle har fået havudsigt. I hvert fald fra deres ipad eller lignende.
Der er opsat et kamera ved optimist-havnen. Her kan man se
badenymfer og følge med i anden aktivitet på havnen. Kameraet
findes på hjemmesiden.
Projektor:
I Egely er der nu en fastmonteret projektor. Der findes adaptere
til PC, MAC og mobile enheder.
Jan Knudsen
Gambøtposten:
Der er udsendt 4 numre af Gambøtposten i 2018, og vi har fået et par nye annoncører.
Sammenblandingen med Facebook er måske årsagen til at vi
ikke får mere materiale end vi gør.
Vi får heldigvis stadigvæk tilbagemelding fra tilfredse læsere,
men måske nærmer vi os tidspunktet hvor vi skal overveje at
stoppe udgivelsen af vores blad.
Carl Nielsen

Thurø Sejlklub
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Årsberetning 2018, Husudvalget
Ud over de faste arrangementer, Generalforsamling og Standerhejsning, har dette
år mest handlet om energirenovering i Havnehuset.
Jan K. og Kaj har lavet et kæmpe arbejde med at hjemtage tilbud, søge midler til
projektet og endeligt sammen med andre fra udvalget at udskifte anlægget. En
proces der i skrivende stund stadig pågår.
Først i juni bar vi de gamle varmtvandsbeholdere
ud og kørte dem til genbrug. Solfangerne på taget
gik samme vej. Så blev den nye varmtvandsbeholder på 500 liter bakset på plads, og Skov VVS
monterede de nødvendige rør. Vandet er hele sommeren blevet opvarmet af vores gasfyr. Når vi i
løbet af oktober/november er færdige med monteringen af solpaneler på øst og vest siden af taget,
er det meningen at overskydende strøm fra solpanelerne skal opvarme vandet. Husudvalget monterer selv solpanelerne, mens Ollerup El står for den
elektriske side af sagen.
Vi har fået en donation på kr. 25000.- fra Sydfyns
Elforsynings Almennyttige Fond og Svendborg
Kommunes renoveringspulje bidrager med kr.
70000.- +moms.
I år har vi også udskiftet brusehovederne i baderummene til nye vandbesparende
typer. Derudover vil vi søge Kommunens Energipulje om tilskud til opsætning af
automatiske tænd/sluk kontakter i baderummene og på toiletterne i Havnehuset
Udlån af Egely til medlemmernes private arrangementer fortsætter ufortrødent.
Vi har i år moderniseret betalingen således at det også er muligt at betale med
Mobilepay. Når der sendes en anmodning om reservation af Egely, sender
”husbestyreren” et svar hvoraf fremgår Mobilepay nummer sammen med Kontonummer til indbetaling af huslejen.
At Thurø Sejlklub er en meget aktiv sejlklub ses også af en stigende brug af Egely til bestyrelsens og udvalgenes mødeaktiviteter, undervisning og meget mere.
Mht. rengøringen, så har det med få rettelser af planen undervejs fungeret fint.
De gange vi har bedt om ekstra rengøring, har det altid kunnet
lade sig gøre. Så vi laver en ny kontrakt med dem for næste år.
Seniorgruppen har som de foregående år leveret et stort arbejde
på pladsen og i husene, så stor tak til dem.
Age og Mette træder ud af udvalget. Pia Jensen ønsker at træde
ind, og velkommen til hende
Mette Holme
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Sæsonen 2018 set fra en Zoom8
Sæsonen 2018 har for mig været en fantastisk rejse, fyldt med gode oplevelser og resultater. Der er sket meget med hele forståelsen
for det taktiske som sker på banen.
Jeg startede året op i Middelhavet, nærmere bestemt i Palamos
100 mil nord for Barcelona, hvor jeg var på træningslejer sammen med andre europæiske hold i klassen. Et ophold som gav mig et enormt løft i forhold til bølgesejlads, ikke noget os Thurø sejlere normalt er særligt gode til - af gode grunde,
vi er jo mest til pludselig vindspring fra Thurø bund ;-)
Allerede i Påsken gik
turen igen til Palamos,
hvor der skulle sejles
Europamesterskab.
Vand temperaturen
var dejlige 14 grader
og luften ligeså, så
der var gode betingelser så tidligt på sæsonen. Ren sportsligt
sluttede jeg på en 12
plads, hvilket jeg ikke
var helt tilfreds med,
til gengæld havde jeg
lært at sejle og surfe
ned af så store bølger, at bommen svingede ind i cockpittet når man overhalede
vinden bag de store bølger, det var så vildt at adrenalinen fik det til at snurre i
mine tænder.
Jeg har gennem hele sæsonen deltaget i samtlige Grand Prix stævner her i Danmark. Det er nu 2 1/2 år siden jeg for alvor begyndte at træne i Zoom8 og jeg er
blevet 15 år. Jeg har fået et bedre overblik. Det har gjort, at jeg med en meget
stabil serie har opnået at vinde Grad Prix serien for Drenge i Zoom8 Klassen
2018. Det er jeg meget stolt over. Det var en god oplevelse at blive hædret på
Oure efterårs Campen sammen med Danmarks aller bedste sejlere og noget jeg
altid vil mindes.
Midt på sommeren deltog jeg i Nordisk mesterskab i Båstad i Sverige, også en
god oplevelse hvor mine forældre støttede op med at bruge en uge af sommerferien på dette. Vi kunne bo i vores båd “Knirke” under hele forløbet, denne gang fik
jeg slæbt mig ind i top 10, det var jeg godt tilfreds med.
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Her sent på efteråret jeg været en uge på Garda Søen og
træne. Det er der verdensmesterskabet 2019 finder sted.
Det bliver min sidste kapsejlads i Zoom8 klassen. Jeg
håber på en top placering :-)
Jeg er nu blevet dus med
søens finurlige vindsystemer, så glæder mig rigtig
meget til at det igen bliver
sommer og sol. Som en ekstra bonus har jeg lært rigtig
meget engelsk og tysk på
mine ture her i 2018.
Det er ikke gratis at rejse så meget rundt og pengene rækker ikke langt, når man kun
er ungarbejder hos den lokale Spar, så det har været en ekstra stor glæde, at jeg har
fået en god økonomisk håndsrækning fra Svendborg Idræts Samvirke. Tak for det.
Forsat god vinter - vi ses til foråret / Simon Christoffersen
————————————————————————————————-

Uvisheden var den største udfordring (Nick Bo Bünger)
Siiverrudder 2018
Det var søndag ugen før årets Silverrudder skulle løbe af stablen at jeg stoppede op
i bakkerne i Hallindskovvej med min kone i hånden med udsigt over vores smukke
øhav. Jeg sagde noget i retning af..”jeg har jo egentlig meldt vores skib og mig selv
til Silverrudder 2018”, men det er jo helt urealistisk at stille op. Så kom de forløsende ord: “Jamen er det ikke bare at smøre en madpakke og sætte dig ned og sejle”………Jo tænkte jeg, hun har vel egentlig ret, men inderst inde begyndte min
hjerne at arbejde på højtryk.
En fuld arbejdsuge foran. Kunne jeg få fri fredag og kunne båden nå at blive klar?
En opringning til min gode ven Philip Cossen fik mig et skridt nærmere. Jeg husker
hans bemærkning; “vi vil jo helst undgå, at folk bare melder sig til og når tidspunktet nærmere sig trækker sig igen”. Shit tænkte jeg. Jeg vil nødig skuffe en gammel
ven, selv om jeg inderst inde godt var klar over hvem jeg i virkeligheden ikke ville
skuffe mig selv.
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Herefter begyndte et kapløb mod tiden. Båden skulle sejles til Svendborg så den
lå klar til check af løbskomiteen torsdag. Jeg vidste der var problemer med lanterne. En sejlpind var knækket 14 dage tidligere og båden skulle udstyres med diverse liner og sikkerhedsudstyr. Der skulle provianteres mv. Hver dag efter arbejde
brugte jeg et par timer i båden.
Tiden nærmede sig og jeg havde endnu ikke sagt højt at jeg måske ville deltage til
andre end min kone, Philip og min storebroder. Jeg ville ikke ligge pres på mig
selv. Sådan blev det i øvrigt lige ind til start.
Som tiden nærmede sig blev vejrudsigten mere og mere voldsom. En regulær
storm ville ramme landet netop i det døgn vi skulle sejle rundt. Jeg tænkte; “nu er
beslutningen ude af mine hænder, de aflyser formentlig sejladsen”. Og hvis sejladsen blev skudt igang skulle jeg ikke bekymre mig om håndtering af spileren
(den havde jeg ikke haft oppe i 2 år), så ville det bare være reb i storsejlet, fokken
rullet ind og helt basic.
Skæbnen ville så at sejladsen blev udskudt til lørdag morgen, men som bekendt
havde “Knud” på ingen måde tabt pusten. Der blev talt om vind over 20 m/s og
værst af alt ( for mig) muligheder for tordenbyger om natten nord for Fyn.
Da omsejlings retningen blev
givet på skippermødet fredag
aften og vejrudsigten gennemgået på storskærm, sad
en Tysk sejler i 30 erne ved
siden af mig. Han havde ikke
så meget sejler erfaring kunne jeg forstå, og han var bange. Usikkerheden blev større
og herfra besluttede jeg mig
til at dele udfordringen op i
små bidder.

Først ringede jeg til min storebror som jeg har delt alle mine fantastiske år til søs
med. Jeg vidste at han ville give et fuldstændig realistisk feed-back uden at jeg
ville føle det som et pres. Vi delte ruten op i små bidder, gennemgik sejlføring,
vindretning, styrke, strøm forhold og bølgehøjde time for time, flere gange. Og så
gik jeg i seng. Beslutningen var truffet. Skød de sejladsen i gang var jeg med.
Min Impala 36 er et solidt bygget skib, lidt underrigget og så kender jeg den ud
og ind gennem 11 år.
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Jeg valgte et reb i storsejlet og min 110 % fok fra Elvstrøm sails er konstrueret så jeg i princippet selv kan bestemme hvor meget jeg vil sejle med
uden at det går ud over performance. Jeg rullede den 2/3 ud.
De største problemer opstod umiddelbart før start. Jeg skulle finde et passende sted at sætte storsejl, men strømmen, vinden og tætheden af både i
sundet gjorde det meget vanskeligt, at få storsejlet op. Flere gange var jeg
ved at sejle ind i andre både, og til sidst måtte jeg sejle ind i havnebassinet
igen, hvor der var mindre vind og strøm, hvor det lykkedes til sidst.
I sundet løb en helt uhørt stærk strøm med os. Det handlede om ikke at
komme for tidligt.
Ca 1 min efter skuddet passerede jeg linien på styrbords halse over mod
Vindeby. Der var mange både, det handlede om at “holde hovedet koldt”
og slå i medstrømmen på det dybe, fri af de andre. Det lykkedes at finde et
godt spor, men foran ventede Svendborgsundbroen og det var kun sejlrenden under broen der kunne bruges, en virkelig flaskehals og medstrømmen
skulle der i den grad korrigeres for. Som om det ikke var nok, netop da jeg
havde lagt mig på bagbords halse i gennemsejlingen kikkede jeg op og
kunne for første gang i mine 40 år på Svendborgsund se “det hvide” i styrmandens øjne på Skarø/Drejø færgen, han var venlig og gled bag om mig,
“puha det var tæt”.
Herfra var det kryds i frisk vejr ud af sundet, masser af vendinger men
ingen dramatik. Min ven Carsten Isager (Vi er begge fra Thurø Sejlklub) i
hans Comfortina 38 fulgtes jeg fint med, vi lod hinanden komme foran på
en bagbord hvis det gav mening.

Fint kryds mod Svelmø, men armene blev
længere for hvert
kryds. Min fok hives
ind på spil manuelt.
Jeg fandt en rytme
med selvstyreren og
vendingerne.
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Flere både som jeg havde passeret ud af sundet var gået på grund og nogle udgik
med skader efter at have ramt hinanden eller moler ved Vindeby mv. Ved Knastegrunden så jeg en der stod solidt på grunden.
Ud for Lyø havn kom “den første knytnæve”.. Klart over 20m/s lige i hovedet.
Skummet blev blæst af hav overfalden. Sejlene blafrede helt vildt. En Svensker
mistede herredømmet over sin genua…for over 100.000 kr. konfetti foldede sig
ud foran mig.
Det var ikke kun et pust det blev ved. Jeg kikkede op, i toppen var der gået 2 slæder og alle sejlpinde var knækket fraset den nederste.….Jeg tænkte; “det holder
ikke hele vejen rundt”. “Det var den tur”.
Jeg overvejede mit næste træk, starte motor og sejlene ned ?. Jeg måtte vente til
vinden aftog lidt, det ville være umuligt at bjerge sejl i dette vejr. Vinden lagde
sig ikke, jeg blev nødt til at sejle videre. Jeg havde ikke noget valg. Jeg kiggede
op igen og ved den øverste knækkede pind sad en metal vogn, den var solid vidste jeg. Der var lidt vinkel på faldet til den løse top af sejlet, men selv med reb
havde jeg ikke brug for toppen af sejlet i denne vind. Jeg sejlede samme fart og
højde som før.
Jeg huskede på min aftale med mig selv;
“jeg deler turen op i små bidder”, jeg fortsatte.
Den eftermiddag tror jeg ikke vinden kom meget under 20 m/s, men jeg vil tro vi
fik 3-4 pust som varede ca. 30 -45 min hvor den var klart over 20 m/s.
Mellem Horne land og Helnæs var der en som brækkede masten lige foran mig,
jeg kom til at tænke på den boldtsaks jeg ikke havde fået købt. Men jeg vidste at
jeg havde en solid mast. Bølgerne var blevet store. Jeg var glad for at jeg havde
valgt at beholde sprayhooden på da vandet skyllede ind over båden konstant.
Sidst på eftermiddagen nærmede Baagøes sig i det fjerne, jeg var stadig på hårdt
kryds. Det havde ikke været muligt at flytte sig fra rorpinden ud over en enkelt
gang under land hvor opkald fra min storebroder. “I er kun 52 af de 185 tilbage” ,
så tænkte jeg; “Jeg skal gennemføre om grejet vil”.
I det sydligjeg hurtigt var på dæk for at stramme liseliner. Jeg skulle tisse. Det
gik med lodder og trisser, men da pøsen skulle tømmes var den tom…men det
var cockpittet ikke.
Jeg brugte min telefon som navigation i vandtæt cover. Pludselig ringede den
“Kim Bünger” stod der i displayet, et kærkommen e lillebælt fik jeg gradvis slæk
på skøderne. Jeg kunne spise lidt og få en kop kaffe fra termokanden, det var fantastisk.
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Natten skulle forberedes, i det flade vand i lillebælt kunne jeg lade selvstyren
klare jobbet mens lanterne blev tændt, tøj og pandelampe blev fundet frem.
Ved siden af mig sejlede en tysker i en lille åben båd, han hang i stropper, så
havde jeg pludselig ikke så ondt af mig selv længere.

Ved broerne opstod der et problem jeg ikke havde forudset. Modstrøm samt vind
læ under Jyllands kyst ved den nye bro gjorde at bådene foran mig kom sejlende
tilbage, jeg måtte helt ind i Id vandet og først langt fremme satse hele butikken
og ud i strømmen som smed mig tilbage mod bropillen, som Jeg lige akkurat
passerede på den rigtige side og fangede vinden i modstrømmen. Det gik langsomt men sikkert mod Strib Fyr.
Sidst på aftenen gled jeg ud af tragten på læns i 10 m/s, heldigvis lyste en stor
fuldmåne op på himlen. Jeg afprøvede at rulle min fok ud og ind mens den var
på stagen, men noget gik galt, nu kunne jeg hverken få den ud eller ind. Bølgerne blev større, det ville være rart at få det ordnet inden natten faldt på. Igen ringede jeg til brormand, vi gennemgik de muligheder jeg havde. Jeg blev nødt til
at binde skøderne af og svinge sejlet rundt om forstaget, men det var risikabelt.
Jeg kunne miste grebet om sejlet, det kunne slå hårdt (metaløjet i barmen)….jeg
tænkte; det er ikke det værd jeg har en dejlig kone og 4 børn, jeg sejler med 1/3
forsejl resten af vejen og sådan blev det omtrendt.
Jeg fandt bøjerne ved Fyns hoved med bromands batteri projektør og herefter
var det foran for tværs ned mod storebælts broen. Trætheden kom væltende. Det
værste var overstået, nu var det bare hjemad og vinden var fornuftig. Jeg måtte
stå op i cockpittet og stampe og synge for at holde mig vågen, jeg frøs.
Under broen sammen med en Dehler 36, og 2 mindre Hanse både. Den gamle
kapsejler kom for første gang op i mig. Jeg manglede power. Min fok sad jo fast
og dog jeg forsøgte at slække skødet og ruller frem og tilbage. Jeg fik en meter
mere rullet ud. Jeg rebede storsejlet ud og nu sejlede jeg. Jeg var vågen igen.
Telefonen ringede, det var Philip Cossen; “Jeg ved hvordan du har det nu”..”Det
er pisse flot, godt gået”, energien vendte tilbage i min krop, nu skulle der sejles
med maner i kendt farvand.
Ved Thurø rev bøjen havde jeg lagt afstand til Dehler 36 ern. Foran lå en Svensker og en Tysker i både på ca. 34 fod. Den ene var en Hanse med self tackling
forsejl. Jeg snød lidt mere end dem ved Grønne Odde og gik tætter på revet ved
Troense, så var jeg foran den ene. Den forreste tabte terræn ved ikke at slå langt
nok over mod Christiansminde i medstrømmen, og i vende duel under Skansen
kunne jeg påberåbe mig “vende for land”, jeg var foran. Et sidste desperat forsøg
fra Svenskeren var at rulle en sprit ny Code 0 ud, men vinden var for spids…jeg
fik ham med en meter…jeg var i mål…yes, silverrudder 2018 var gennemført…
Nick Bo Bünger, Impala 36, DEN-11, Thurø Sejlklub
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Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget
Årets beretning fra tovholder Ole Jensen.
Vinterens aktiviteter:
Igen i år indbød udvalget til den traditionelle bowlingturnering, der som sædvanlig blev arrangeret af Bent Andersen. Det løb af stablen d.22. februar.
Som sædvanlig var der fin tilslutning, og Bent har lovet at stå for næste års turnering, hvis vi planlægger at afvikle det igen.
Ud over ovenstående afholdt udvalget ingen vinterarrangementer. Det er blevet
besluttet, at Sejlerskolen skal stå for klubbens vinteraktiviteter.
De har derfor afviklet følgende: Meteorologi – motor og teknik i sejlbåde – tovværk og kapsejladsregler.
Tilbage for vores udvalg er så at sørge for aktiviteter på vandet, og det er jo heller
ikke så ringe endda!!
Mandagssejladserne startede d.30/4. Som sædvanlig har der igen i år været fin
tilslutning til sejladserne. Vi har for det meste været begunstiget med fint sejlvejr
og haft nogle gode dyster. Sæsonen sluttede med en op/ned bane efterfulgt af en
distancesejlads i pragtfuldt sejlervejr, dog havde vi den sidste sejlads den efterfølgende mandag. Dette skyldtes, at vi havde flyttet sidste sejlads en uge frem på
grund af ”Sølvroret”, og jeg tror, det var meget godt for tilslutningen til vores sejlads.
Dommertjanserne blev i det store og hele afviklet tilfredsstillende.
Som noget nyt i år har vi ladet sejladsen Øhavet Rundt tælle med 1 sejlads i det
samlede resultat for aftensejladserne. Det gjorde vi for at tilskynde nogle flere
”mandagssejlere” til at melde sig til Øhavet Rundt. Det gav så vidt vides en halv
snes ekstra deltagere.
Præmieuddelingen fandt sted d.24/9 i Egely. Jeg synes, at tilslutningen godt kunne være lidt bedre. Det er noget, vi måske kan gøre noget ved.
Som afrunding på mandagssejladserne kan det fortælles, at da kapsejladsbøjerne
skulle hentes ind for vinteren kiggede de 3 indsamlere forgæves efter vores flotte
gule bøje ved Valdemars slot. Trods lang tids søgen lykkedes det ikke at finde
den. Historien ender delvis lykkelig. Klubben får en melding fra Langeland om, at
en gul tingest er drevet i land på kysten, og en ekspedition bringer den sikkert
tilbage til Gambøt – det ulykkelige er, at vi desværre mangler p-ringen.
For at det ikke skal være løgn, havde ”stenbøjen” også besluttet at tage en tur ind
i Lunkebugten. Denne er også bragt sikkert i land.
Tidlig i foråret startede udvalget planlægningen af Øhavet Rundt.
Aftaler blev indgået, og opgaver blev fordelt. Vores plan (huskeliste) over afviklingen er uvurderlig.
Vi havde i år på grund af sygdom lidt svært ved at besætte posterne omkring
dommertjanserne. Vi var glade for, at gode kræfter trådte til, og vi fik løst problemet.
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Tidligere år havde der været en tilbagegang. Dette års deltagerantal er steget med
ca. 15% og vi håber den tendens vil fortsætte i årene fremover. Vi kunne godt
ønske at se endnu flere deltagere fra mandagssejladserne (gerne dem ALLE!).
Glædeligt er det at se de mange deltagere fra Korsør.
Fredag aften før sejladsen var pænt besøgt, og næsten alle nåede at få del i festmåltidet. Stemningen i og uden for teltet var fin. Lørdagen bød på perfekt sejlvejr. Gode starter og pragtfuld tur rundt om øerne. Øhavet Rundt 2018 var en hurtig tur. Alle både var i mål inden kl.18.00
Udvalget siger tak til alle, der i årets løb har bidraget til afvikling af de aktiviteter, vi roder med.

P.u.v
Tovholderen Ole Jensen

Kommentarer til beretningen:
1. Lars: Overdommeren var uhyggelig tæt på at ramme den rigtige tid for 1. båd i
mål.
Philip mener at få penge retur når man alligevel ikke starter, er alt for flot og
unødvendigt. 3-4 fik pengene retur i år, men kun dem som havde meldt afbud.
Per mener evt. at kontantbetaling bør udgå, for at få folk til at klare dette inden
weekenden. Det kunne folk tilslutte sig.
2. Regnskab
Lars fremlagde et regnskab som samlet var kr. 2530,30 bedre end budgettet. Dette blev naturligvis godkendt, dog med den bemærkning at der bør indkøbes mere
mad til fredagens arrangement, da man for mindst 2. år i træk løb tør før tid.
Budgettet for 2018 blev ligeledes godkendt.
Af væsentlige ændrede udgifter kommer indkøb af ankergrej til 2 bøjer og stænger og flag til ØHR startbøjer.
3. Valg af udvalgsmedlemmer
Bodil har valgt at trække sig fra udvalgsarbejdet. Men Bodil vil heldigvis stadig
gerne hjælpe med i Øhavet Rundt arrangementet. Vi takker Bodil rigtig meget for
mange års tro tjeneste i kapsejladsudvalget.
Det oplyses at Poul Erik heller ikke mere ønsker at deltage i udvalget. Også en
stor tak til ham.
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For at få ny inspiration forsøger vi at spørge nogle nye om de evt. har lyst til at
deltage. Vi spørger i første omgang Jesper Fløe (Per) og John Runge (Philip).
John har allerede sagt ja tak.
Udvalget består herefter af:
Ole, Lars L, Philip, Anette, Bent, Hans, Lars R, John J, John R og Per
4. Valg af formand/tovholder
Ole mener ikke at han lever op til tovholderjobbet med alle de nye tiltag der
kommer fra bestyrelsen. Udvalget mener dog at det kører fortræffeligt, og at de
selvfølgelig nok skal hjælpe så meget de kan.
Ole overtales til at tage min. endnu et år.
5. Planlægning af sæsonen 2019
Bent har lovet at tage sig af bowlingturneringen i februar og sørger for dato og
at lægge invitationen på hjemmesiden.
Kurser afholdes af sejlerskolen. Ikke alle er lige glade for at der nu skal betales.
Nogle mener dog at det er ok, da prisen afspejler en gennemsnitlig pris for alle
kurser. Dvs. enkelte kurser koster stadig kun 75,- selv om det er en dyr foredragsholder. Dog kan vi se at f.eks. tidligere afholdte kapsejladsregelkurser har
haft væsentligt højere deltagerantal.
Der er igen kommet en henvendelse vedr. måltal for mandagssejladsernes 3.
start. Per fremlagde en mail korrespondance og forlag til måltal. Der er bred
enighed om at det ikke er nemt i netop den start, hvor bådene er meget forskelli
ge. Derfor forsøger Philip at lurer stemningen ved følgende både om de evt. er
interesseret i at deltage i et møde vedr. lystal og løbsinddeling: Chilli, Fru Jø
gensen, Funky Fish, Fru Ullerlund, Valcava og evt. Explorer.
Per kontrollerer aftenkapsejladstilmeldingen på hjemmesiden, og koordinerer
med Lars. Bla. skal tilmeldingsgebyr justeres. Lars lægger endeligt op.
Vedr. Øhavet rundt spørger Per tidligere deltagere omkring flytning af dato til
en uge senere. Dvs. fredag og lørdag den 30. og 31. august 2019. Dette fordi det
nu viser sig at andre arrangementer nu igen falder sammen med den dato vi har
rykket til. Udvalget får besked om tilbagemeldinger.
1. aftensejlads bliver lørdag den 27. april og derefter mandag den 29. april. Si
ste aftensejlads før sommerferien mandag den 24. juni. 1. aftensejlads efter so
merferien mandag den 5. august og sidste sejlads lørdag den 14. september og
mandag den 16. september.
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Der skal indkøbes 2 nye P-ringe og ny kæde til alle bøjer. Der for søges med
påsætning af zinkklodser på kæder. Per undersøger hvad de gør med DS bøjer i
Faaborg. Per og Lars kontrollerer inden foråret længder på kæder.
Indkøb evt. igennem Bjerne.
Dommerskibsbøjen er også slidt i fastgørelsen under vandet. Hans kan evt. svejse
forstærkning på den. Der skal også svejses lidt på den en flagstang til de gule b
jer. Per kommer med den.
6. Evt.
Lars og Bjerne tager med til bestyrelsen at ikke alle er lige interesseret i strategiarbejde. Vi ønsker at sejle og arrangere sejlads, ikke kontorarbejde.
Per Røssel
————————————————————————————————-

Du deltager via linket:
https://www.survey-xact.dk/
LinkCollector?key=HWTLU6ZH1131

Hvis du har spørgsmål og/eller kommentarer til undersøgelsen kontakter du Jacob Jensen på mail: jac@sdu.dk
Ps. Har du oplyst din E-mail til klubben?
Hvis ikke, eller du er i tvivl om klubben har din mailadresse: Skriv den straks
til kasseren@thuroesejlklub.dk
– det hjælper os med at kommunikere til dig med fx nyhedsbreve og anden
vigtig information om klubben.
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Årsberetning Thurø Sejlklub Ungdom november 2018
Nu hælder, det mod de mørke tider hvor sæsonen snævrer ind for nogle af os på
vandet, da dagen aftager og lyset svinder og temperaturen falder. Det giver tid til
at tænke på den forgangne sæson.
Vintertræning for de øvede fortsætter stadigt og de vanlige gode sociale arrangementer i løbet af vinteren fortsætter for alle.
Sæsonen begyndte med det vanlige fantastiske arrangement med overnatning I
Turøbundhytten og med besøg på SIMAC med leg i simulatorere. Hygge og den
vanlige danske kulturarv af søfarts film. En rigtig god overnatning hygge blandt
børnene. Tak til Martin Hansen, Johann Hoff, Christoffer Westerberg og Anne
Ecklon som var officerer for weekenden.
Herefter nærmede foråret sig med Klubbens arrangement for trænere og ungdomsudvalg “Livskvalitet i Thurø Sejlklub” noget som vi alle ønsker og som der
blev sat fokus på på tværs i klubben. Trænere og både uge og ældre i klubben
fandt mange gode beskrivelser af hvad livskvalitet er og hvorfor vi kommer i
klubben og hvad vi sætter pris på i klubben tværs mellem skotterne mellem udvalgene som er unikt.
At vi “hilser på” og mødes i et ligeværdigt forhold med samme glæde til sejlads
og respekt og glæden for hinanden.
Vind, vand og sejlads.
Ro og en balance i forhold til hverdagslivets hastige job og rutiner.
Fælleskabet sejlere imellem.
At det skal være let.
Det er den livskvalitet vi arbejder på også i ungdomsarbejdet.
Det var dejligt at se så mange børn, forældre og trænere til “tilringings” lørdagen
21. april og bag efter til standerhejsning med borgmester dåb og sponsordåb af
vores nye sailcubes, der staks blev taget i brug. En Tak til Mads Flyger, der i efteråret havde skaffet sponsor.

Effektivt og hyggeligt fik vi hentet og rigget joller til om formiddagen og solen
strålede frem efter en kold vintertid. De øvede børn kom på vandet igen som de
havde været igang i 3 uger fra 3. april af trænet af Emil Sell og undertegnede.
På en enkelt træningsaften fik vi samlet 6500 kr ind gennem Thurø Sportens Venner og fik halvdelen direkte til ungdom gennem vores børns, trænere og forældres
indsats til at samle ind. Mange tak for det.
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Sommeren har været fabelagtig med sol og let vind så vi har alle nydt at se at børnene har følt sig usædvanligt godt tilpas. Trænerene har haft optimale forhold til
at træne og har iværksat rigtig mange gode lege og træninger. Tak til Jer alle. En
speciel tak til de 3 krabbe forældre Anne, Theis og Helle der har taget sig rigtigt
god af vores aller nyeste krabber.
Sommer Sejl har igen i år overgået sig selv med temaet “opdagelsesrejsende” og
igen i år i samarbejde med Svendborg Museum. Jeg var selv med den første dag
og det var spændende at være på vikingerov i udklædning. Tak til Martin, Barnekov, Emil, Christoffer, Johan, og juniorer David og Johann. Tillykke til vores alle
sammens ildsjæl Martin Hansen med et 10 års Jubilæum for sommersejl i Thurø
Sejlklub.
Så blev der igen i år afviklet vores eget stævne med stor tilslutning og Tak til
Mette og Lars Christoffersen for den store indsats både med sponsor SYDBANK
og alt de praktiske forberedelser. Ligeledes en stor tak til alle de frivillige der
hjalp med til afviklingen.
Gennem sæsonen har vi haft flere gode resultater uden for klubben også. Simon
Christoffersen blev i år kåret som den dygtigste sejler i zoom klassen som dreng
og nr. 2 overalt i Danmarks gran prix serien et rigtigt flot resultat. Nr. 9 til Nordisk Mesterskab og EM med træningslejr i Palamos blev Simon nr. 12. Tillykke
Simon du har arbejdet hårdt for det og er nu blandt de aller bedste i klassen. Så
har Calle, der ellers har været på verdenshavene, har været et smut hjemme og til
EM i Ungdoms Match race og fik sølv. Rigtigt flot Calle - Tillykke. Cirkeline
Andersen er godt med i 29’ klassen rigtigt dejligt at se.
For første gang i mange år, havde TSK en optimist sejler repræsenteret til verdens
største jollestævne på Garda søen hvor over 1400 optimist sejlere i alderen 9-15 år
deltog.
Det var en rigtig god oplevelse for Valdemar Juul Kristensen, som havde debut i
A-optimist feltet. De første 3 dage bestod af en dansker træningslejren med 100
danske sejlere + trænere. Efterfulgt af et 4-dages stævne og italiensk forår ved
bredden af Gardasøen.
Det forlyder at vi i 2019 vil have 2 Thurinske familier med til selv samme stævne…SEJT- og plads til flere!

Til DM i hold sejlads blev der dannet tre Fynske hold i samarbejde med sejlere fra
Kerteminde, Faaborg og Thurø sejlklub.
Fra Thurø havde vi Valdemar Juul, Aksel Ibsen og Sille Flyger med. De har alle
tre trænet en ekstra gang om ugen i Faaborg udover deres normale klubtræning i
Thurø. Udover at have fået nye kammerater fra andre klubber har de også lært
rigtig meget om kapsejlads. Fyn 1 med Aksel og Valdemar sluttede samlet nr. 5.
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Åretssejler i ungdomsafdelingen gik i år både til en dreng og en pige. Ida Bonde for
at være en god kammerat og hun er indstillet til Fynskebanks kammeratskabspris
for 13-18 årige og så årets drengesejler i ungdom gik til “Pander” Alexander Juul
Kristensen.
Åretstrænerpris i ungdom gik til Martin Hansen.
En kæmpe tak til alle vores trænere, der har trænet vores børn og sejlere.Tak for det
engagement, omsorg og nærvær i giver til vore sejlere og forældre. Vi har været
udfordret på følgebåde, men som i samarbejde trænere og udvalgene imellem har
fungeret godt. Vi har også været udfordret på hænder til at reparere grej i løbet af
sæsonen og har stadig et ønske om at der kan være en eller flere forælder eller anden i klubben, der vil være behjælpelige.
Vinteren sig nærmer efteråret har gjort sit indtog og ungdomsafdelingen har stadig
gang i aktiviteterne frem til 09. December. For den kommende sæson har jeg valgt
at give stafetten som ungdomsleder videre, da jeg ikke har børn endnu i alderen til
sejlads i ungdomsafdelingen for tiden. Jeg mener det bør være dem der bruger faciliteter og aktiviteter, der bør have indflydelsen. Jeg vil dog stadig være at se på
havnen og håber at der kan komme et tilbud i stand og i spil for de unge, der endnu
ikke helt er et tilbud til, såfremt der er grundlag for dette og det er ønsket.

Desuden er Thurø Sejlklubs ungdom godkendt som Sportsklub og der skal i den
kommende sæsoner arbejdes med målsætinger for at komme i mål.
En stor tak til alle dem der har været med til at få løste de mange opgaver, der ligger i klubben for at vi har sådanne fine faciliteter og muligheder. Tak til alle de
kræfter der har været med til at løfte klubben op og sat Thurø Sejlklub på Danmark
og verdenskortet.
Med de bedste sejler hilsner og med ønsket om en fremragende kommende sæson.

Thomas Nielsen
Ungdomsleder

Lær at sejle, hold dit grej i orden, planlæg din tur,
ha’ en livline til land og brug vesten.
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Årsberetniong 2018 Handicap Afdelingen
Sædvanen tro sluttede vi sæsonen den første onsdag i oktober. Vores hjælpere og
de sejlere der kunne, riggede bådene af, fik styr på sejl og udstyr og fik alt lagt på
plads alt imens der blev gjort klar til spisning og Årsmøde i Egely.
Med spisningen vel overstået kunne mødet begynde.
Det har vejrmæssig nok været den bedste sejlsæson vi har oplevet, lige fra starten
i maj måned til midt i august hvor solen skinnede fra en skyfri himmel så vi nød
både en masse god sejllads, såvel i magsvejr hvor sejlads gennem Skyde Rende
kunne lade sig gøre, men der var også ture hvor søen viste tænder og hvor sejlads
til og på Lunkebugten hurtigt blev fravalgt til fordel for Thurøbund. Det er en af
de store fordele ved vores område der er næsten altid et sted vi kan sejle alt efter
vejr og vindretning. Social samvær, kaffe, kage på pladsen omkring vort dejlige
bord blev der også masser af.
Desværre ser det ud til Breddestævnerne støttet af Fællesudvalget, bestående af
repræsentanter fra Dansk Sejlunion og Dansk Handicap Idrætsforening, er et
overstået kapitel, idet der ikke er opbakning fra de forskellige klubber med handicap sejlads. Vi har derfor besluttet at vi i samarbejde med vores lokale Handicap
Idrætsforening vil lave et stævne for egne medlemmer og evt. invitere andre interessere og nysgerrige med.
Vi har erhvervet en ekstra Olsen Twin som vi har overtaget fra Aarhus Sejlklub
der ikke længere bruger den til handicapsejlads. Båden er i pæn stand, men mangler en mast som vi er i gang med at søge midler til.
Vi håber at vi kan starte den nye sæson ud med 3 Olsen Twin og 2 Mini 12ér.
Vi har igen i år været glade for vores hjælpere som har trukket et stort læs, sørget
for at bådene og vores anlæg har været i orden så det har været let for os at stikke
til søs og nyde den gode atmosfære i Thurø Sejlklub, det skal de have tak for.
Jeg har dog et lille hjertesuk.
Sejl og Studer, den nye succesfulde afdeling i klubben låner vores både til deres
sejlads, det må de gerne. Vi har desværre oplevet nogle gange når vi kommer for
at sejle at bådene ikke er efterladt i samme stand som vi da vi forlod dem. Det
betyder at vores hjælpere skal rette op på bådene før vi kan komme i gang, det er
ikke tilfredsstillende, specielt ikke for vores hjælpere der i forvejen gør et stort
arbejde for at holde bådene sejlklare.
Vi vil gerne have et samarbejde med Sejl og Studer, vi tror at begge parter kan
have gavn af et sådant. De studerende vil opleve hvilken glæde personer med
handicap kan have af sejlads og kontakt med ”alm.” sejlere. Vi kan nyde godt af
møde med andre mennesker og få nye input.
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Derfor vil anbefale at før nogen sejler i vores både skal de kontakte undertegnede
og lave en aftale om at møde op til en af vores onsdagssejladser så de kan se
hvordan det foregår og samtidligt kan begge parter få sat ansigt på hinanden. Det
tror jeg vil være til gavn alle parter i klubben.
Med venlig hilsen

Erling Justesen
Formand
Handicap Afdelingen
Thurø Sejlklub

————————————————————————————————-

Velkommen til nye
medlemmer
I Thurø Sejlklub
Alexander Mark Vinding
Anders Palm
Richardt Vork
Niels Junge
Susanne Junge
Ida Gellert Junge
Søren Holger Junge
Søs Eline Junge

Datoer for de sidste fællesspisninger:
10/1-2019
14/2-2019
14/3-2019

Hold øje med hjemmesiden for tilmelding

Thurø Sejlklub
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Broudvalgets årsberetning for 2018
Jeg vil starte med at glæde mig over, at vi i år har fået den nye mastekran. Selv
om nogen var lidt skeptiske over for den nye kran, tror jeg at vi alle nu er godt
tilfredse. Den arbejder stille og roligt, både når der skal tages master af og på, og
når den bruges til at løfte både med. Mange har glæde af, at der lige kan løftes for
at skrubbe bund på båden eller skrabe ruer af skruen. Også handicapudvalgt har
brugt den til at få de fire både på land med. J-70 udvalget har stor glæde af, at det
er blevet meget nemmere at håndtere bådene, når de skal på tur til stævner, eller
de bare skal op for at blive serviceret. De to Rip både er nu meget nemmere at
håndtere, så alt i alt en god løsning. Foreløbig er det gratis for klubbens medlemmer at bruge kranen, alle må køre med den.
Men det er på eget ansvar, også at der ikke løftes mere end de 2.500 kg, som
der er begrænsningen. Det er også vigtigt, at man bruger de rigtige løftestropper til den givne opgave.
Vi har i år, endelig igen haft en stigning i besøg af gæstesejlere. I 2015 var der
950, i 2016 904, i 2017 826, men i år kom vi op på 1056 gæstesejlere, som jo er
en kraftig stigning. Det er jo glædeligt, at der igen er fremgang i sejlsporten på tur
plan. Og godt at broliggerne har været flinke til at vise de grønne skilte, når de er
sejlet ud i længere tid.
Renovering af broen ved siden af
mastekranen

Ved fælles hjælp er
vi gode!!
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Broerne er igen i år blevet smurt med træbeskyttelse af det dertil indkaldte mandskab. Brodæk ved mastekran er blevet renoveret med nye vanger under, de gamle
var på det nærmeste forsvundet. Der er også blevet monteret et nyt afvisertømmer
ude for enden af vestbroen, den gamle var ret medtaget af råd. I optimisthavnen er
der i det tidlige forår blevet monteret en ny badelejder, som vinterbaderne vist er
meget glade for. Vi andre, som bader om sommeren, er nu også tilfredse med den.
Også på handicappontonen er der blevet repareret på fenderlisten. Heldigvis er
det altid nemt at finde folk til at hjælpe med disse reparationer.
Søsætning i foråret forløb fint. Optagning i efteråret blev lidt udfordret, da der
gerne skal være plads til at der kan tages feks. J-70 både op og i med mastekranen, og ungdommen gerne vil have den samme plads til deres vintersejlads. Det
har resulteret i, at vi har 3 både mindre på pladsen i år, end vi plejer, men heldigvis har vi ikke sagt nej til nogen, der plejer at komme på land, da der også er nogen, der her frameldt sig vinterpladslisten. Og ungdommen har den plads, de gerne vil have.
Broudvalget har igen afviklet en klubgrillaften, i år den 22. juni.
Jeg var der ikke selv, men tror det blev en god og hyggelig aften.
Jeg vil gerne til slut takke alle i udvalget for godt samarbejde i
det forløbne år.
Kim Isager

Stort og småt skal klares i vinterhalvåret, godt gået broudvalg!!
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Årsrapport fra J70 udvalget i Thurø Sejlklub.

Vi har haft et forrygende år med vores 4 J70 både. ! På sejlklubbens generalforsamling i januar måned, blev der bevilget køb af den 4. - J70 til Klubben. Thurø
Sejlklub har nu 4 J70 både. Og på Dansk Sejlunions Generalforsamling, vandt
Thurø Sejlklub (Sejl og Studer, og J70- Udvalget) Sejlunionens KLUBUDVIKLINGSPRIS, på 25.000 kr.
Klargøring til Sejlsæsonen Bådene har været i hal på Nordvejen i vinter. Klargøringen startede i marts måned. Der var stor opbakning og arbejdsvillighed fra
mange J70 -sejlere, så arbejdet var tilendebragt på et par wek-ender. Tak til alle
der hjalp til.
Bådene er på vandet 5-6 gange om ugen. Mandagssejlads, Sejl og Studer, Sejlerskole, Pigesejlads, Fleet Sejlads om torsdagen, hvor der ofte er 6 hold på banen,
b.l.a. også fra Oureskolerne, som vi har et rigtig godt samarbejde med. På en
“normal” uge er der således ca. 70 sejlere der har glæde af bådene. Hertil kommer
stævner, træning til Sejlsportsligaen og events med vore sponsorer.

Vi startede kapsejladsåret med TuneUp stævne. Vi havde 9 hold fra Sejlsportsligaen, til et vellykket stævne i fantastisk vejr, desværre med svag vind.
Holdene fra Fåborg, Vejle, Sønderborg, Oure , Svendborg Sund og Thurø havde
en udbytterig lørdag, med udfordrende sejladser og godt sejler- samvær.
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Vi har mange gode, lokale, sponsorer, som vi prøver på at gøre noget ekstraordinært for. Vi er glade for sponsoraterne, og vi gør hvad vi kan for at det bliver til
en “Win-Win” oplevelse for virksomhederne. Sponsorerne har, ofte som en del af
sponsoraftalen mulighed for at arrangere kunde-events, med vore både. I juni måned afholdt vi en sponsorevent, hvor vore sponsorer havde mulighed for at deltage med personale eller kunder. Stor succes, på vandet og på land. I eftersommeren har vi haft arrangementer med, SSP, Schou Transport, Fynske Bank og Middelfart Sparekasse. Virksomhederne inviterer kunder til event, hvor de prøver at
sejle kapsejlads i J70, efter Sejlsportsliga Konceptet. Hurtige sejladser, hvor ofte,
ikke sejlsportskyndige personer, bliver udfordret, vejledt af vore dygtige instruktører. Alle returnerer på land med et bredt smil, og en oplevelse rigere. Aftenerne
afsluttes med middag og hygge ved klubhuset. Vi har således i år haft ca. 90 erhvervsfolk ( potentielle sponsorer) på vandet i J70. !
Det mener vi er rigtig god PR for Thurø Sejlklub og for Sejlsporten. !
På kapsejladsbanen har der været stor aktivitet gennem hele året. Vore dygtige
sejlere ,Thurø Pirates, der deltager i Sejlsportsligaens 2. division, har klaret sig
rigtig godt i år. Der er blevet sejlet stævner i Frederikshavn, Skovshoved, Kerteminde og her sidst i Århus. Vores hold af erfarne, dygtige og ambitiøse sejlere,
har sejlet gode resultater hjem. Uden at have været på podiet i nogen af stævnerne, opnåede de en samlet 2. plads i 2. division, og rykker således op i 1.division i
2019. Stort tillykke med det. Thurø Pirates, og vores unge hold har sejlet Grundig
Cup i Horsens, Norge og på Øresund (DM). Og her først i november Alster Regatta i Hamburg.
Økonomien for vore 4 J70 både balancerer.
I J70 Udvalget har vi fra starten af sat os som mål, at hele projektet, nye både, og
drift skulle være udgiftsneutralt for Thurø Sejlklubs medlemmer.
Det har vi opnået. J70 sejlere betaler et brugergebyr for at sejle, der stort set dækker de løbende driftsomkostninger, og selve investeringen i bådene, prøver udvalget at hente ind via sponsorater. Det er lykkedes fint, da vi i år ligger over budget,
på både drift og bidrag til investering. Nye investeringer vil primært koncentrere
sig udskiftning af sejl, og vedligehold af bådene. Bådene bliver meget brugt, hvilket også udfordrer materiellet. !
J70-Udvalget mødes 3-4 gange om måneden om vinteren. Udvalget består af:
Henrik Buchwald, Bjerne Sørensen, Henrik Meyer, Morten Lohse og Torben
Strange. Der er løbende mange ender der skal nå sammen for at kunne drive 4
både i en sæson. I udvalget glæder vi os over at, Mai Risager og Henrik Sørensen
har givet tilsagn til at give et nap med i arbejdet. Velkommen. ! !
18.11- 2018 tsp
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Årsberetning Sejlerskole 2018
Sejlerskolesæsonen startede i 2018 allerede i februar måned med gennemførelse af en række maritime kurser, som en lille gruppe i sejlerskolen havde planlagt og arbejdet på i løbet af efteråret 2017 og januar 2018.
I perioden fra den 3. februar til den 7. april blev der afviklet 8 maritime kurser
rækkende fra meteorologi, sejl og trim, motor og teknik i sejlbåde, brug af tovværk, kapsejladsregler og foredrag om langturssejlads.
Sejlerskolens undervisning i praktisk sejlads har haft en fin sæson med utroligt
fint vejr 18 veloplagte sejlerskole elever og 6 dedikerede sejlerskole instruktører.
Instruktørgruppen har i sæsonen bestået af: Torben Strange – Lars Christoffersen – Peter Hübner – Kim Isager – John Runge og Steen Andersen.
Fra starten af sæson 2019 vil Mogens Axelsen også indgå i denne gruppe.
Ud over Mogens Axelsen har sejlerskolen fået tilgang af endnu en person nemlig Ingeborg Andersen, som indgår i sejlerskolens kursusgruppe. Kursusgruppen består så fremover af følgende personer: Inna Krat – Ingeborg Andersen –
Lars Christoffersen – Peter Hübner – Just Frederiksen – John Runge og Steen
Andersen.
Selve undervisningen i praktisk sejlads startede den 1. maj og sluttede den 18.
september.
Torsdag den 20. september aflagde 2 af pigerne i sejlerskolen prøve i praktisk
sejlads til duelighedsbevis. De bestod begge to.
Undervisningen er i løbet af året foregået i J-70 klubbåde, sejlerskolens 806èr,
og 2 privatbåde.
Med hjælp fra Mogens Axelsen og Per Rössel er der foretaget udbedringer og
forbedringer på klub 806èren i løbet af sæsonen på følgende områder: Rulleforstaget er lavet så det igen virker – ekkolod og log er lavet – der er lavet mulighed for brug af centerløft – der er indkøbt centerløft stropper – der er indkøbt
nyt dæks elstik til lanternen – der er indkøbt og lavet nye agter fortøjninger.
Renoveringen og opgraderingen af 806èren vil fortsætte i løbet af vinter- og
forårssæson blandt andet med renovering af bådens elnet.
Det har været en glæde at se den øgede anvendelse af 806èren i løbet af sæsonen til kapsejlads, endagsture, ferieture og undervisning.
Til undervisningen af sejlerskoleeleverne har vi i stigende grad anvendt J-70
bådene.
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Vi har dog langt fra kunnet undvære Kim Isagers Spækhugger – Lars Kristoffersens Norlin 34 og klubbens 806èr.
Sejlerskolens strategiplan som blev offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 1 den 5. marts
2017 og findes på sejlerskolens hjemmeside følges fortsat. Den er i løbet af året
blevet udbygget med en plan over mål og udvikling for efteråret 2018 og foråret
2019. Endvidere er der udarbejdet en oversigt over sejlerskolens struktur og ansvarsområder, hvoraf det blandt andet fremgår hvilke ansvarsområde den enkelte
har.
De to ovenstående oversigter vil kunne findes på sejlerskolens hjemmeside.
I lighed med de kurser der er blevet udviklet og gennemført i begyndelsen af
2018 har en gruppe her i efteråret arbejdet på udvikling af en række maritime
kurser som vil blive gennemført i perioden 4. november 2018 til 24. marts 2019.
Det drejer sig om i alt 10 maritime kurser. I løbet af uge 43 vil der blive udsendt
nyhedsbrev om kurserne, dato for afholdelse og anvisning om tilmeldingsmuligheder. Kurserne vil endvidere blive lagt ind på sejlerskolens hjemmeside.
Status på sejlerskolens økonomi for 2018 pr. 22. oktober.
Indtægter totalt kr. 33.372,00
Udgifter totalt kr. 29.008,98
Overskud totalt kr. 4.363,02

Steen Andersen
Sejlerskole udvalgsformand
————————————————————————————————-

Solingudvalgets årsberetning
2018 blev det sidste år med alle 4 solinger. Udviklingen i sejlklubben har overflødiggjort 2 solinger og i oktober blev soling nr. 2 og 3 solgt.
Året har været præget af væsentlig mindre aktivitet med bådene end tidligere.
Dog har Sejlerskolen, Sejl og Studer og Pigesejlerne ugentligt brugt 2 både hver.
I foråret blev solingerne også brugt lidt af mandagssejlerne.
Endvidere har juniorerne også brugt dem enkelte gange.
Det har fået os til at vurdere, at 2 både fremover vil kunne dække behovet.

Kim Bünger
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Aftenkapsejlads 2019

Tilmelding til aftensejladserne 2019 er åben på vores hjemmeside www. thuroesejlklub.dk.
Igen i år indgår Øhavet Rundt i sejladsserien.
Aftensejladserne er ikke kun for inkarnerede kapsejlere, men også for folk som
gerne vil på vandet for at få en dejlig aftentur.
Vi håber at rigtig mange igen vælger at deltage i disse sejladser.
————————————————————————————————-

Øhavet Rundt 2019

Øhavet Rundt 2019 ligger i år den 30. og 31. august.
Vi håber på rigtig mange deltagere i år, til denne helt fantastiske sejlads rundt i
Øhavet. Husk - det er ikke kun rene kapsejlads både og kapsejlere, som kan deltage.
Vi arrangerer også turløb for både uden målerbreve. Har du problemer med at
skaffe gaster, er der åbnet for sejlads i double- og singlehanded løb.
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Vore lokale kontakter i Svendborg
Frederiksø 3A
5700 Svendborg
Mikkel Synnestvedt 21724333
Bjarne Huusfeldt
40309717
Nu også med udlejning af LM 27 både via
www.yachtbrooker–charter.dk
v. Mikkel Synnestvedt &
Kim Winther Sørensen

Returadresse:

Thurø Sejlklub
Hyldebærvænget 4
5700 Svendborg

