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Nr. 3 juli, august, september 2019 

Seniorholdet  
ønsker en rigtig god sommer til hele klubben. 
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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 

    

Øvrige    

Målere Ole Jensen aktiviteter@thuroesejlklub.dk 41 57 53 98 

Listefører Gert Bjerrum listefoerer@thuroesejlklub.dk 62 21 25 60 
 

SejlSikkert ambas-
sadør 

Mette Hundahl sikkeramb@thuroesejlklub.dk 24 45 90 40 

 
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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Juni:    12.  Hyæneræs i Rantzausminde 

    21. Optagelser i Gambøt, DR tv.  

    21 Grill aften kl. 18,00 

    22, Klassebådsstævne 

Juli: 

 

August:  21. Hyæneræs i TSK 

    30. Før Ø-Havet rundt 

    31 Ø-Havet rundt 

 

September:  14. op  -  ned bane, aftenkapsejlads 

    21. J70 klubmesterskab 

    23,  Præmieuddeling 

   

  

  

  

   

 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 15/9-2019 

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         
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Vi giver ordet til  formanden 
 

 

Sommerhalvårets aktiviteter er i fuld sving. Som vanligt har en 
stor skare klubmedlemmer arbejdet med at skabe sommerhalvårets aktiviteter,  

ligeledes har mange andre sejlklubber også aktiviteter, som vi har mulighed for 
at deltage i. 

Standerhejsningsdagen med en blanding af mange aktiviteter og fælles samvær 
forløb godt i år, blandingen mellem hygge, og møde andre som vi ikke har set i 
en længere periode og få hilst på og snakket med, viste sig med en summen af 
snak over bordene. 

De store kapsejladser rundt om Fyn har vi stadig en skare klubmedlemmer som 
har lyst til at deltage i, og med godt resultat. 

Klubbens har også valgt at deltage omkring den årlige idræts- og kulturdag 
SPULT omkring Frederiksøen. Et hold fra klubben brugte lørdag den 24. maj, 
og sørgede for at Thurø Sejlklub var repræsenteret med tilbud til byens borgere 
med sejlads  i vore J-70ere, mange ikke sejlere tog mod tilbuddet. 

I denne skrivende stund ved jeg ikke om den planlagte Kapsejlads den 22. juni 
bliver afviklet, indtil nu er ikke mange både tilmeldt. Til gengæld håber jeg på 
mange deltagere til vor kapsejlads Øhavet Rundt. De senere år har vi set en del 
nye yngre sejlere som har fået lyst til at dyste på vandet rundt i Øhavet. 

Sommerferie med sejlads som hovedpunkt er i gang. Mange timer bliver brugt 
med tur i båden, sejladsen hvor end den går hen, ikke alene i vort nære sejlerom-
råde. Men måske også længere væk omkring i Danmark, Sverige og Tyskland, 
eller endnu længere væk mod det vestlige Norge. 

Husk nu – jer der ligger ved klubbens broer – at få vendt med angivelse af grønt 
skilt, så vore gæster hurtigt kan finde en ledig plads, og påklistre et mærke med 
angivelse af hvornår du kommer tilbage til din plads. Nyheden for vore gæstebå-
de er at bredden mellem pælene nu er påsat det grønne skilt. 

Og med disse ord vil jeg på bestyrelsens vegne ønske jer alle 
en god varm og fornøjelig sommer. 
       

  At sejle er at leve. 

Ib Oldrup 
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              OBS. OBS. 
Klubgrillaften i Gambøt 

Fredag den 21. juni 
 

Igen i år indbydes alle klubbens medlemmer til en 
uformel grillaften fredag den 22. juni. Grillen er 
klar kl. 18. I skal bare selv medbringe kød – tilbehør 
og drikkevarer. Hvis nogen har et musikinstrument, 
kunne det være hyggeligt. Vi hå-
ber meget, at se et bredt udsnit af 
klubbens medlemmer denne aften. 
Tilmelding er ikke nødvendig, 
bare mød op med madkurv og 
godt humør. 
På vegne af broudvalget.       Kim 

 

Handicap Udvalget 
 

Så er vi kommet i gang med sæsonen. Hjælpere og sejlere har virkelig gået til den 
for at få bådene gjort klar til sæsonstart 1.maj. Bådene blev søsat ved hjælp af 
vores nye mastekran som er en stor fordel for os. Vi er dermed ikke afhængig af 
at være klar med bådene til den officielle søsætning. 
 
Vores ”nye” Olsen Twin der har stået lunt og godt i hal i vinter har nu vovet sig 
med på pladsen hvor den hurtigts muligt klargøres og søsættes. 
Vi har herefter 3 Olsen Twin både og er dermed gearet til tage imod flere menne-
sker med fysiske udfordringer som dermed kan opleve fornøjelsen og friheden 
ved at sejle. 
Jeg kan kun opfordre til I øvrige medlemmer spreder budskabet, skulle I kende 
nogen eller have hørt om nogen med større eller mindre handicap, giv dem et praj 
eller bed undertegnede kontakte vedkommende. 
Vi har planer om at afholde et internt stævne for vore sejlerne, med mulighed for 
andre interesserede kan komme, se og prøve hvad handicap sejlads går ud på. 
Nu håber vi vejret er med os i år igen. 
 
Erling Justesen 
Handicapudvalget 

————————————————————————————————- 
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Øhavet Rundt 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klubbens store kapsejlads ”Øhavet Rundt” afholdes i år den 30. – 31. august 
 

Sidste frist for tilmelding er den 26. august kl. 19:00 

Men vi vil gerne have din tilmelding noget før. 
 

Se programmet for sejladsen samt tilmeld dig på klubbens hjemmeside på adres-
sen: 

 

http://thuroesejlklub.dk/?p=7457 

 

Der bliver løb for turbåde uden målebrev, DH-både, single-handed og double-
handed. 

 
 

Fredag aften kan der købes grill-anretning for kr. 100,- 
Derudover sælges der is, pølser, øl, vand og vin. 

 

Lørdag morgen er der gratis morgenmad til deltagerne, 
og lørdag aften er der suppe til besætningerne, når de er vel hjemme igen. 

 
 

Sejlerhilsen og god sommer til alle 

Kapsejladsudvalget 

http://thuroesejlklub.dk/?p=7457
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Valdemars udtagelse til NM  

I St. bededagsferien deltog Aksel, Oliver og Valdemar i Optimisternes 2. og sidste 
udtagelse til NM, EM og VM, stævnet foregik over 3 dage og blev sejlet i Val-
lensbæk. 

 
Udtagelseskriterierne i optimisten er: 

Top 5 (uanset køn) VM 

De næste 3 drenge+3 piger+1(uanset køn) EM 

De næste 20 piger + 20 drenge til NM. Vi har en regel i de nordiske lande at du 
først må deltage i NM det år du fylder 12 år, men da NM i år sejles i Norge er der 
en særlig børneregel om 13 år. 

 
Inden stævnet startede lå Aksel og Valdemar til NM, som henholdsvis 20. og 16. 
dreng, Oliver havde reelt udspillet sin chance, men har også kun sejlet 1 stævne i 
A-opti. 

Stævnet var præget af hård vind fredag og masser af sorte flag (tyvstarter). 
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Lørdag og søndag blev der desværre slet ikke gennemført nogen sejladser grun-
det ingen vind. 

Det var hverken Aksel eller Valdemars weekend, som begge blev ramt af tyv-
starter som ikke kunne trækkes fra pga. for få sejladser. 

 
Et stort lyspunkt i weekenden var at sejladserne i stor stil lykkedes for Oliver, 
som sluttede som bedste TSK sejler  

 
I det endelig regnskab omkring udtagelserne lykkedes Valdemar at udtage sig til 
optimistlandsholdet, som skal til NM i Norge i sommerferien, som 17. dreng 
hvor han skal repræsentere Thurø og Danmark. 

 
Det er nogle år siden vi sidst har haft en TSK optimist med til mesterskaberne, 
så det bliver uden tvivl en stor oplevelse. 

Tillykke Valdemar, vi hepper og krydser fingre for DK. 

 
Aksel endte som 23. dreng, men har heldigvis næste år også til at bevise at han 
også kan udtage sig! 

 
Jeg er sikker på, at hvis vi fortsætter det gode ungdomsar-
bejde i TSK, og får motiverende sejlere med ud til stæv-
nerne, får vi flere de kommende år. 

Hanne                                 

Redaktionen  
ved Carl og Ingeborg ønsker jer alle en rigtig god sommer. 
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Sejlerskole 2019, januar til juni 

Sejlerskolen har haft en fin start på sæson 2019. Med et elevtal på 22 elever er 
sejlerskolen fuldt booket for sæsonen. Det har været nødvendigt at henvise 5 per-
soner med ønsker om deltagelse til ventelisten for sæson 2020. 

Sejlerskolen starte den 23. april med et informationsmøde for eleverne i Egely. 
Her fik eleverne mulighed for at træffe deres fremtidige instruktører og stille 
spørgsmål til kursusforløbet, undervisningen og de mere praktiske ting. Der blev 
også tid til at besigtige de både, undervisningen skulle foregå i. 

Tirsdag den 30. april startede så selve undervisningen. Undervisningen starter i år 
kl. 18:45 og fortsætter til kl. 21:15, hvorefter der er ”after sail” ved bådehuset 
med opsamling af dagens oplevelser og hyggeligt samvær frem til ca. kl. 21:45. 
Dette er en lille udvidelse af undervisningstiden i forhold til tidligere år på en 
halv time. 

Undervisningen foregår i år i 3stk. J70 både – klub 806eren – Kims spækhugger 
– Mogens` Impala 27. 

Vi har haft, og vil som tingene ser ud for nuværende fortsat have lidt udfordrin-
ger med hensyn til instruktører, der kan undervise i J70. Heldigvis har vi indtil nu 
kunne klare disse udfordringer med velvillig hjælp fra J70 sejler Henrik Søren-
sen. Tak for det. 

Vi har i sejlerskolen aftalt med Henrik Buchwald og Carsten Krat, at vi kan hen-
vende os til dem i nødstilfælde af instruktør mangel, og at de vil være behjælpe-
lig, hvis de har mulighed for det. 

 

 

I sejlerskolen oplever 
vi en stærkt stigende 
interesse for sejlsport 
og deltagelse i sejler-
skolen fra kvindesi-
den.  

Det er vi instruktører 
naturligvis glade for.  

Ud af årets 22 elever 
er de 14 kvinder.   
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Det vil være fint, hvis klubbens pige-
sejlere eller J70 gruppen er i stand til at 
absorbere disse kvinder/piger, når de er 
færdige i sejlerskolen, i det tilfælde de 
skulle have lyst til at fortsætte tilknyt-
ningen til sejlads i sejlklubben.  

Dette indlæg i Gambøtposten havde jeg 
håbet ikke skulle med, da jeg i en mail 
til sejlerskoleeleverne havde givet dem 
den udfordring at lave deres eget ind-
læg til denne udgave. Et indlæg som 
f.eks. kunne handle om, hvad der fik 
dem til at starte på sejlerskolen, hvilke 
forventninger de havde, i hvilken grad 
deres forventninger er blevet indfriet, 
og om der havde været opleverser, go-
de som mindre gode, som de overhove-
det ikke havde forventet. Jeg bad dem 
øse og delagtiggøre os alle i de følelser 
og indtryk det giver dem at sejle. 

 

Det er jo så, i denne omgang, ikke lykkedes mig at lokke dem ud af busken.  

Jeg håber så på, det måske bliver muligt til den næste Gambøtpost. 
 

 

 

Steen Andersen 

Udvalgsformand 
Sejlerskolen 
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Simons fortælling fra EM mesterskaber i Kaløvig 

 
Min tur ved EM i kalø-
vig var som altid en rig-
tig god oplevelse.  
 
Op til selve Europa me-
sterskabet blev der af-
holdt en træningslejr, 
både for os danskere 
men også folk fra andre 
lande var også velkom-
ne, men jo flere vi er jo 
mere lærer vi og jo me-
re har vi også mulighed 
for at lære fra os. Det 
var også rigtig hyggeligt 
at have et gensyn alle 
ens bekendtskaber, ven-
ner og trænere fra andre 
lande jeg ikke lige ser 
så tit.  
 
Situationen for mig lige nu, i den bådklasse jeg sejler i, er at jeg er ca. den højeste 
og tungeste, hvilken gør det meget svært for mig at fx følge med en dreng helt ned 
til 35 kilo i let vejr med mine knap 70 kilo. Ugen før stævnet da der blev afholdt 
trænings lejr, havde vi hver dag en stabil vind mellem 6-10 meter pr. sekund, hvil-
ken resulterede i at jeg konstant lå i top 2 ude af knap 40 andre både. Men kort før 
stævnet kunne jeg se at det så kritisk ud rent vindsmæssigt til selve stævnet. Jeg 
endte 11 ude af 40 andre både i drengefeltet. Men selvom jeg ved, at jeg har place-
ret mig meget bedre til andre stævner, så er jeg alligevel godt tilfreds, da jeg var 
under meget vanskelige forhold rent vægtmæssigt.  
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Stille og roligt er jeg ved at be-
væge mig over i en lidt større 
bådklasse, nemlig en Europajol-
le. Jeg har også allerede sejlet 
mit første grandprix stævne i 
den og det gik faktisk rigtig 
godt.  Jeg blev nr. 4 ud af 17 
andre meget erfarne sejlere. Jeg 
kan fint acceptere at der lå tre 
både foran mig. Hende som blev 
nr. et er 30 år og uddannet læge, 
hun er vundet 7 verdensmester-
skaber og utallige danmarksme-
sterskabet. På plads nr. 2 havde 
vi også en meget erfaren sejler 
som også er træningspartner for 
hende som der vandt. Og 3. 
pladsen gik til en af Tysklands 
bedste sejlere.  
 
Men der var ikke sååå langt fra 
mig op til dem. 
 
Mit sidste stævne jeg kommer 
til at sejle i min Zoom8 jolle 
bliver til VM på Gardasøen til 
sommer. Jeg har store forventninger til det stævne og jeg er meget overbevist om 
at der kommer masser af vind, hvilket er til min fordel. Grunden til min selvsik-
kerhed i at der kommer masser af vind skyldes nogle specielle vindsystemer på 
Gardasøen om sommeren.                                    
            Simon Christoffersen 
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Sponsorater til TSK 

 
Som formanden nævnte ved standerhejsnin-
gen, er der indgået en aftale mellem: 

 
Din lokale sikkerhedskonsulent - Christian I. 

Johannessen - Falck Alarm  
 

2373 0142 
christian.i.johannessen@falckalarm.dk 

 
Det er måske nu før ferien at hjemmet skal sikres, både i mod brand og i mod 
indbrud, så du kan tage trygt på ferie.  
Det er vigtigt at du tager kontakt direkte til Christian, ellers får TSK ikke de 
1000,- kr. pr. tegnet abonnement, hvis man henvender sig til hovedkontoret, eller 
andre salgskonsulenter fra Falck/Verisure. Hvis familien overvejer abonnement 
da også henvis til Christian og med reference til TSK ved en evt. tegning, så til-
falder der også 1000,- kr. til klubben.   
 
Der er allerede tegnet 2 abonnementer, tak til jer derude. 

Udover ovenstående er der sponsoreret følgende til klubben siden sidste G-post: 
 
kr. 5.000,- i sponsorat fra S.A. Holding til J70.  
kr. 5.000 fra Havnens Fiskeriartikler på  til J70 
kr. 65.000,- fra Velux Fonden til J70 følgebåde 
kr. 25.000,- fra SEAF til J70 følgebåde.   
kr. 2.800,- i sponsorat for 2019 fra Langhøj APS. til Handicapudvalget. 
kr. 10.000,- fra Advokathuset Svendborg til J70-projektet.  
kr.  10.000,- fra SparNordFonden til Ungdomsafdelingen 
Kr. 13.016,- i tilskud fra Thurø Sportens Venner til Ungdomsafdelingen  
Kr. 14100,- i tilskud til Sommersejl. 
kr.  15.000,- fra Simac til Sejl og Studér  

 
 
Yderligere ligger der et sponsorat på 45000,- til 
Saunaudvalget som bliver udløst når de reste-
rende penge bliver fundet til det projekt, der 
blev fremlagt på generalforsamlingen. 
 
Flot at klubben til stadighed kan få disse flotte 
sponsorater på plads. 
 

———————————————————————————————— 

https://www.facebook.com/SikkerhedskonsulentChristianIJohannessen/?__tn__=kC-R&eid=ARCuFtJXTFOHtbrU6exCabIbRo2BUiBQACObyVrqlskQx3xC2owPq__PeNAzbJzSZAnx5d8h9oM4lZpS&hc_ref=ARRgcJvoH0gZWMM1Dte078r0__vuCssvbJ9oorVI-hXcp_xlsq_hdQzlyNNqrWlZZsg&__xts__%5B0%5D=68.AR
https://www.facebook.com/SikkerhedskonsulentChristianIJohannessen/?__tn__=kC-R&eid=ARCuFtJXTFOHtbrU6exCabIbRo2BUiBQACObyVrqlskQx3xC2owPq__PeNAzbJzSZAnx5d8h9oM4lZpS&hc_ref=ARRgcJvoH0gZWMM1Dte078r0__vuCssvbJ9oorVI-hXcp_xlsq_hdQzlyNNqrWlZZsg&__xts__%5B0%5D=68.AR
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Både på pladsen samt handicap pladsen/ følgebåde 

For efterhånden rigtig mange år siden fik vi lavet en supergod løsning for vore han-

dicappede medlemmer. Et bord med plads specifikt kørestolsbrugere blev konstrue-

ret. En adgangsvej til toiletterne bag om bordet og til toiletterne blev fliselagt, så vi 

havde den optimale løsning. 

Det er ikke helt optimalt i dag, bordet bliver skubbet ind, så der ikke er adgangsvej 

til toiletter. Det er ikke OK.  

Vi har en firkant beregnet til de handicappede, kunne vi ikke sammen respektere 

den plads, der er så optimal. Her kunne evt. markeres med gult, så respekten om-

kring pladsen var synlig. 

De to røde Rib-er fylder rigtig meget, når de står på skrå, her kunne man måske og-

så markere, hvor de skulle stå på pladsen. 

Måske kunne alle stativer stå i den ene side og de både medlemmer har liggende på 

pladsen i den anden side med retning nord/syd. Det ville se rigtig pænt ud. 

Sluttelig bør alle både der placeres på pladsen være mobile, så der kan skubbes 

rundt med dem efter behov. 

Blot et lille ”opstød” - her skulle gerne være plads til alle  

Ingeborg 

 

Handicapbådene 
klargøres til  

sæsonen 
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Seneste nyt fra J/70: 

Hvis du var en af de mange der deltog i standerhejsningen for 
nylig, så lagde du måske mærke til at J/70’erne var på vandet? 
TSK havde ligesom sidste år inviteret til Tune-up træningsstæv-
ne, som fandt sted den sidste lørdag og søndag i april, for at få 
”sparket” J/70 sæsonen godt i gang. I alt 12 hold var tilmeldt, 
herunder 2 fra Hamborg, samt hold fra bl.a. Sønderborg, Vejle, 
Århus, Kaløvig og Kerteminde. TSK og Oure lagde både til, de øvrige mandska-
ber medbragte blot sejlertøjet og det gode humør. Der blev afviklet 18 sejladser 
lørdag, og vi var så heldige at have Thomas Nielsen på vandet som Umpire 
(dommer), ligesom i Sejlsportsligaen. For de som havde tid og lyst fortsatte træ-
ningen om søndagen. Holdet fra Århus vandt foran Kaløvig og et af de tyske 
hold, og alle hold fik en rigtig god gang træning ud af det. Vi var heldige med høj 
sol og fin vind, og fik meget ros for arrangementet, bl.a. super forplejning, baner, 
dommer på vandet m.m. Det er tanken at gentage succesen næste år. 

J/70 udvalget har naturligvis læst resultaterne af den gennemførte medlemsunder-
søgelse, og har bl.a. på den baggrund besluttet at reklamere bredt i klubben for 
J/70, i håbet om at endnu flere kunne have lyst til at prøve en tur i en af de 4 klub-
både. Et par af udvalgets medlemmer har her i foråret haft møder med de forskel-
lige udvalg, og har bl.a. fortalt om muligheden for at sejle J/70 i forbindelse med 
mini-fleet sejladserne torsdag aften.  
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Det er derfor rigtig dejligt at 6-7 nye ansigter er mødt op de seneste tors-
dage! De går på med krum hals, og synes det er sjovt – herligt. Vi håber 
at de har fået lyst til mere og bliver ved, og der er stadig plads til flere 
som har lyst til at prøve en tur. 

Som nævnt tidligere sejler Thurø Pirates i år i Sejlsportsligaens 1. divisi-
on for J/70 både. I skrivende stund er årets første stævne lige om hjørnet 
– det foregår i Lynæs i den sidste week-end af maj. Sidst i juni afvikles 
næste stævne i Skovshoved, efterfulgt af Skive og Århus i august og sep-
tember. Thurø Pirates fortsatte med at sejle hele sidste efterår og tog først 
båden på land i starten af januar, for at få en pause, og få klargjort de 4 
både til denne sæson. Nu er vi spændt på at se hvad vi kan, i forhold til de 
17 andre hold, hvoraf mange også har sejlet det meste af vinteren. 

 

Go’ sommer og skøn sejlads til alle  

 

Henrik Sørensen 

Thurø Sejlklub 

J/70 udvalget 

————————————————————————————— 

Nyt fra pigeafdelingen 
 
Rigtig mange nye piger er kom-
met til i år, det er vi rigtig taknem-
melige for. Det giver lidt run på 
bådene, men indtil nu er alle kom-
met ud at sejle. Alle 4 J70 er i 
brug samt en soling.  
 
Rigtig fint at der er plads til alle. 
 
Som vanlig er der et gastekontin-
gent til de piger, der ikke lægger 
skib til. Husk lige at indbetale så 
vores kasserer bliver glad. 
 
Onsdag d, 12/6 og  21/8-2019 sejles der Hyæneræs  dels i Rantzausminde 
og  dels på Thurø.  
 
Et samarbejde med pigerne i sundklubberne.                     Pigeafdelingen 
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Info til klubbens medlemmer: 
 
Til  TV-serien ”Øgendahl og de store forfattere”, skal der laves en udsendelse om 
forfatterinden Karin Michaëlis. 
 
I den anledning optager vi 3 steder på Thurø:  Ved Tore Lore på Birke Alle, på 
Thurø Kirkegaard og ved de gamle fiskerhuse for enden af Gambøtvej. 
   
Optagelserne er planlagt til fredag den 21. juni mellem 09.30 og 14.30. 
  
Scenen der skydes i Gambøt er med en skuespiller som spiller Karin Michaëlis, 
som går tur på vejen med fiskerhusene som baggrund. Det skal ligne noget fra 
30erne. 
 
Det er DR tv der laver optagelserne.   

————————————————————————————————- 

Ungdoms afdelingen 
forsøger at besnære 
vores borgmester. 
 
Strøget og kogt rejer 
serveres. 
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Skipperen har ansvaret for, at alle om bord bærer redningsvest. I de kommende 

uger vil havne i hele landet blive udstyret bl.a. med skilte, som opfordrer fritids-

sejlere og fiskere til at tage skipperansvar. 

 

Dette års SejlSikkert-kampagne, som Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden 

står bag, handler om at få skipperne til at være det gode eksempel og minde om, 

at det, de gør, smitter af på resten af besætningen. 

 

Pas godt på dig selv og de andre på vandet! 

Tager du ansvar for sikkerheden, skipper? 

Disse fine skilte har seniorholdet 
opsat ved klubben broer.  
 
En lille reminder til at huske ve-
sten og i øvrigt være med til at 
højne sikkerheden ombord. 
 
 

https://www.respektforvand.dk/presse/nyheder/2019/tager-du-ansvar-for-sikkerheden-skipper?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tgnyhedsbrev
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————————————————————————————————- 

 

         

 

Velkommen til nye  

medlemmer  

I Thurø Sejlklub 
 

Anders Lisberg Jørgensen 
 

Birthe Egert Andreasen 
 

Lea Galsgaard 
 

Trine Sommer Korsgaard 
 

Peter Junge 
Louise Junge 

Silke Kjærsgaard Junge 
Vigga Marie Kjærsgaard Junge 

Rita Kjærsgaard Junge 
 

Vivian Halydan 
 

Anne Geertsen Kragebæk 
Thomas Kragebæk 

Alfred Thor Kragebæk 
 

Tobias Skov 
Louise Skov 
Emil Skov 
Lasse Skov 

 
Palle Lindharth 

 
Elias Gottenborg Bøger 

 
Theis Langlands 

Eva Juul Langlands 
Thomas Juul Langlands 
Clara Juul Langlands 

 
Marlon Buriti 
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Fortsættelse fra sidste nr. af Gambøtposten 
 
26/7  
Så var det tid til at komme til Gdansk. Vi 
startede kl. 3 om morgenen  med diskomu-
sik i ørerne. Fin sejlvind til kl. 7 om morge-
nen og den flotteste solopgang havde vi kl. 
4,45. 

Selve indsej-
lingen til 
Gdansk var 
omkring 5 sm 
og det var lidt 
specielt først 
at kalde selve 
havnen og ef-
terfølgende 
lystbådehav-
nen for at få 
tilladelse til at 
komme ind. 
Vi havde hele 
tiden følge-
skab af Nora, 
Søfine og Part-
ner.  
 
Vi ankom Gdansk kl. 10,32 og blev guidet på plads mellem Thistle og 4Danes. 
 

Solopgang med Bjarne fra Partner i front 

Kæmpekraner gennem hele indsejlingen. 



 25 Thurø Sejlklub 

 
 
 
 
      Smuk,smuk indsejling 
 
 
 
 
 
 

 
      26-28-29-overliggerdage i Gdansk  
 

Gdansk kaldes Polens smukkeste by –  
og det er nok ikke helt pral.  

 
Floderne Motlawas og Wislas løber som to 

blågrønne vandveje gennem centrum, som dateres helt tilbage til 1400-tallet, hvor 
byen var en af de rige Hansesteder. Gdansk blev efter krigen genopbygget. Det er 
lykkedes at genopføre tro kopier af de gamle smukke byhuse, som blev ødelagt 
under og lige efter 2. verdenskrig, hvor næsten 90 pct. af byen lå i ruiner. Og når 
vi går rundt i byen, oplever vi, at den moderne arkitektur også tager hensyn til 
byens gamle byggestil ved at opføre moderne huse, som falder harmonisk ind i 
den gamle byggestil.  
Flot nænsom renovering eller kulisse-by? – Det er jo en smagssag. Samti-
dig er det også et af Europas største historiske bycentre. Gdansk er i dag 
vokset til en storby ca. dobbelt så stor som Aalborg med ½ million indbyg-
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Gdansk eller Danzig, som byen hed på tysk, har haft en blodig og omskiftelig 
historie lige som resten af det Polen vi kender i dag. Byen har op gennem histori-
en skiftevis været besat af tyskerne og russerne. Af de 330.000, der levede i Dan-
zig ved folketællingen i 1910 var flertallet tyskere.  

 
 
 

 
 

 
 

Smukke gamle bygninger der 
er nænsomt restaureret og 
står i dag så flotte rundt om-

Nogle klovner selv i hverdagen, men 
sjovest bliver det, når man ikke ved, 
at man selv bliver parodieret, klov-
nen her gjorde alt hvad JE gjorde. JE 
så det ikke selv, men vi andre havde 
et godt grin 

Ikke uden humor, 
Hvad mon de putte-
de i vodka suppen? 



 27 Thurø Sejlklub 

 

Et af de fælles arrangementer, hvor næsten 
alle deltog, var besøget på Muset for Solida-
ritet, nok noget af det flotteste og mest 
spændende vi så på turen. Der var guidet 
rundvisning og en utrolig fin guide der 
brændte for sit lands historie og ikke mindst 
for frigørelsesprocessen i 1980 under Leck 
Walesa. 45 arbejdere omkom under proces-
sen. Der var bygget det højeste monument 
over de faldne af skibsarbejderne på kun 42 
dage. Et meget flot et af slagsen. Hvorvidt 
det stadig er det højeste, er uvist, der bliver 
bygget og renoveret overalt i Gdansk. Der 
renoveres blidt under hensyntagen til de 
mange historiske bygninger, der blev totalt 
ødelagt under krigen. 
 
 

Vel nok en af de mest fotograferede motiver i Gdansk. Trædemøllen 
Trædemøllen blev betjent ved at folk gik rundt inde i det store hjul og på den 
måde fik møllen aktiveret. Żuraw, som trædemøllen hedder på polsk,  nævnes første 
gang i det 14. århundrede og er en af verdens ældste havnekraner.  
Ikke alt fungerer perfekt, som i andre havne så vi også sunkne skibsvrag, der lå og viste 
en anden side af historien.  
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Indgangen til det gamle Le-
nin skibsværft ser ud som 
dengang elektrikeren Lech 
Walesa gik på arbejde her. 
Bag porten blev der skrevet 
verdenshistorie under en 
strejke i 1970 og i august 
1980. Den sidste strejke var 
afgørende for, at Polen fik 
landets første uafhængige 
fagforening, Solidarnosc, 
Solidaritet. I dag er der byg-
get et kæmpemæssigt muse-
umscenter, Europæisk Soli-
daritetscenter på skibsværfts-
grunden. Her kan man også 
besøge værftets kantine, hvor 
fredsaftalen mellem Solidar-
nosc og Polens kommunisti-
ske regering senere blev ind-
gået i august 1980. Europæisk 
Solidaritetscenter er i sig selv 
en storslået oplevelse. Den su-
permoderne museumsbygning 
forestiller et skib, som på le-
vende vis fortæller historien om 
den polske frie fagforening So-
lidarnosc og kommunismens 
fald.  

Udstillingen er ikke mindre end et kunstværk, 
som benytter alle moderne formidlingsformer. 

Det er så spændende at vi ender med at bruge næsten 4 timer på den historiske 
rejse tilbage til tiden under Den Kolde Krig. Museet viser de polske arbejderes 
kamp for frihed. Kampen starter helt tilbage i 1953 med at værftsarbejderne på 
det store skibsværft i Gdansk demonstrerer for frie fagforeninger – en frihed, 
som paradoksalt nok er forbudt under det kommunistiske diktatur. Arbejdernes 
krav vokser til ønsker om strejkeret, frie politiske valg og demokrati.  

Den meget smukke bygning var fyldt med grøn 
udsmykning, en fantastisk flot bygning med 
museet som omdrejning, men også med biblio-
tek, som var med til at gøre bygningen levende 
og ikke blot et monument. 

I loftet hang hjelmene skænket 
af de polske arbejdere der 
havde arbejdet der under op-
standen. Hver hjelm sin egen 
historie. 
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 Kampen ledes af skibsværftsarbej-
dernes fagforening Solidaritet med 
den berømte elektriker Lech Waleca i 
spidsen. Den folkelige og uafhængi-
ge fagbevægelse Solidaritet får på få 
måneder 10 millioner medlemmer. 
Demonstrationerne får den sovjetiske 
nabo til at svare igen ved at køre 18 

sovjetiske panserdivisioner i stil-
ling langs den polske grænse. 
Men kampvogne og soldater for-
bliver på den sovjetiske side – 
mens hele verden holdt vejret og 
frygtede et blodbad.  

 

Efter mere end 50 års kamp lykkedes det for 
Polen at rive sig løs som det første land i 
Østblokken efterfulgt af Ungarn, Tjekkoslo-
vakiet og Østtyskland i 1989. Er man heldig, 
kan man den dag i dag møde hovedpersonen 
den 74-årige tidligere præsident Lech Wale-
sa, som har sit kontor på anden sal i muse-
umsbygningen.  

 

              En uforglemmelig dag med historien vingesus helt inde i kroppen. 

Lech Walecas pas med medlemsnr. 
1 i det frie Solidaritetsparti  

Bygningen med biblioteket 
i baggrunden 

Væggen her er dekoreret med hilsener fra 
nær og fjern og med solidaritets teksten 
markeret med røde mærkater. Skulle selv-
følgelig også lave min helt personlige hil-
sen på dette kunstværk.  
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Efter bytur d. 29. tog vi videre mod Hel og var så heldige at undgå de værste 
byger undervejs. Det var der ikke alle der gjorde. Et rigtig uvejr kom stormende 
fra Gdansk og op mod Hel. Super dejligt at vi undgik det værste. 
30/7  Videre fra Hel og med kurs til Leba som vi bestemte var en bedste over-
gang mod Bornholm, nogle lidt lange sejladser, 
først til Leba med ca. 63 sm og herefter fra kl. 20 
mod Svaneke, hvor vi anløb om formiddagen. Vi 
kom til at ligge mellem de to HR både og nu var 
det tid at fejre en ankomst til DK og ikke mindst 
min sidste arbejdsdag. Fejret med champagne-
brunch på havnen sammen med Nora d. 31/7.    
 
1 og 2/8 Overliggerdage i Svaneke, hvor vi var på 
tur rundt i byen med en spændende guide. Godt vi 
tager disse ture, der er godt nok megen historie vi 
ikke får med hvis vi går der helt selv. 
Vi sluttede af med afskedsmiddag på Pakhuset, 
hvor der var underholdning og sang samt udde-
ling af årets præmier i fotokonkurrencen,  var ik-
ke i tvivl  om at vi var kommet til Danmark, nu 
gik det ellers lige så godt med polske priser, så nu 
er det vist tid til at lave mad igen selv. 
Umiddelbart efter maden var det tid til at de første både stævnede ud mod egne 
destinationer. 4Danes, Molly og sluttelig også Huttstof sejlede ud i den flotte 
sommernat. 
En uforglemmelig sommerferie var slut og forude ventede pensionisttilværelsen 
med de fordele og ulemper det giver.  
 
Liberte’/Nora 

Havnemiljø på havnen lige neden-
for Hotel Gdansk 

Byens liv emmer af turisme og det er rigtig 
billigt at handle både på markeder og ikke 
mindst restauranterne er rigtige billige. 
Svært ikke at gå ud at spise.   
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Vore lokale kontakter i Svendborg 
Frederiksø 3A 
5700 Svendborg  

Bjørn Normann   5357 1075  
Mikkel Synnestvedt  2172 4433 

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 


