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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 Hanne Bonde Jensen ungdom@thuroesejlklub.dk 65 91 42 27 
 

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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Oktober:  03. Handicap - årsmøde kl. 18- Egely 

    04. Pigernes årsmøde Egely kl. 18 - tilmelding nu. 

    10. Fællesspisning vinter,  Egely kl. 16  

    12. Både på land- se side 7 

    23. Ungdomsudvalget, årsmøde i  kl. 17. Egely 

    

November: 05. Sejlerskolen, årsmøde-kl. 19,15, Egely 

    07. Kommunikationsudvalget, årsmøde kl. 19 Egely 

    13. Kapsejlads, årsmøde kl. 19.00 i Havnehuset 

    14. Torsdagsmiddag kl. 17 -? 

   18. J70 -  årsmøde - kl. 19 i Egely 
   20. Husudvalget, årsmøde kl. 19 i Egely   
    21. Broudvalg, årsmøde   kl.19.00 i Egely 

 

December:  05. Torsdagsmiddag kl. 17 -? 

 

Januar:  09.  Torsdagsmiddag kl. 17 -? 

 

Februar:  13. Torsdagsmiddag kl. 17 -? 

 

Marts:  12. Torsdagsmiddag kl. 17 -? 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 24/12 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 
 
Sommeren og det varme vejr er ved at slippe sit tag i sejlerne, nu 
tænkes der på  planlægning og arbejde med at få båden på land 
og i vinterhi. 
 
Vi tager også fat på årets sidste kvartal, med bl.a. afholdelse af de årlige årsmø-
der, måske har du lyst til at indgå i bestyrelsesarbejdet for klubben i det kom-
mende år. Her kan debatteres klubbens fremtidige aktiviteter som skal ske i 
2020, så mød op, deltag i drøftelserne omkring klubbens fremtidige udvikling. 
 
I klubben er der mange udfordringer med at have plads til os alle. Tilgang af nye 
aktiviteter må ske under hensyn til bl.a. parkeringsmuligheder. Det vi være det 
altoverskyggende problem i fremtiden for os alle, så begynd at se andre mulig-
heder for at komme til havneområdet, f.eks.  cykel eller på gå ben. 
Et problem i mindre målestok er også cykelparkeringen ved Egely, der er før 
rettet henvendelse til alle, omkring benyttelse af cykelparkeringspladsen, gør nu 
brug af det. Der vil blive opsat skilte med cykelparkering frabedes omkring Ege-
ly. 

 

 

 

 

Ovennævnte symbol vil have stor betydning på den måde vi som klub/idræts-        
forening opfører os på i fremtiden. Thurø Sejlklub vil også tage del i at værne 
om vor klode, og vort nærområde, og derfor kunne alle afdelinger drøfte på års-
møderne, hvad kan den enkelte afdeling bidrage med, f.eks. at tage stilling om 
muligheden for ændring og brug af materialer, indkøb m.v. Hvad indkøber vi, 
kan indkøbene ændres til bedre bæredygtighed. Mange gange er det pengepun-
gen som bestemmer indkøbet. 
 
Der vi ske meget også i 2020, den største begivenhed er indtil videre at klubbens 

kapsejlads Øhavet Rundt runder kapsejlads nr. 50. Det skal fejres og har du lyst 
til at tage deI i arrangementet med en hjælpende hånd, eller du har nye ideer til 
sejlad-sen på vandet, men også omkring havnen, kontakt Aktivitetsudvalget. 

 

Bestyrelsen ønsker jer alle et godt efterår.  
 

Ib Oldrup 
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Bådoptagning:  
 

                   Er i år lørdag den 12. oktober. 
 
Vi starter kl. 8.00. Husk vær parat med dit stativ og kom i 
god tid. Vi hjælper som sædvanlig hinanden. Plan for pla-
cering af både på pladsen bliver ophængt i havnehuset.  
 

Masteskuret: 
Øverste hylde i masteskur er klar til master fredag den 4. 
oktober. Vi kan jo bruge det nye masteskur også. Dette kræver dog at dem der 
har joller og gummibåde liggende sørger for at de kommer hjem til deres ejere 
snarest. Vær fleksibel og dem der vil have masten af tidligere må lægge den 
langs parkeringsrøret ind til der bliver ledigt. Husk at masterne skal hænges op 
under hylderne inden der lægges på hylden under, så er det nemmest at komme 
til. Og så er masteskuret, fortrinsvis forbeholdt master fra både som står på 
pladsen og ligger ved klubbens broer.  
 
Vi ønsker ikke at der ligge bomme i stativerne kun master, der er ikke 
plads, tag dem med hjem. 
 
 
    Husk alle master skal mærkes med navn og telefonnummer. 
 
Der har i år ligget en mast i reolen uden navn og hele sommeren. Det ønsker vi 
ikke da vi meget gerne vil vide hvis mast det er. Altså ingen master om som-
meren. 
 

Søsætning:  
 
    Vil blive den 18. april 2020. 
 
 
Årsmøde i broudvalg er torsdag den 21. november kl. 19.00 i Egely 
 
                                                                                  

   
 
 
 
 

  Broudvalget 
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Øhavet Rundt 
2019 

 
Så er årets store kapsejlads ”Øhavet Rundt” 
blevet afvikle 

Fredag aften med registrering 
af de 59 tilmeldte både (en 
fremgang på 7 i forhold til sid-
ste år).  
Dernæst var der spisning af 
dejlig grillmad, som sædvanlig 
fremtryllet af pigeudvalget, og 
hvis man hellere var til en ri-
stet pølse, så stod ungdommen 
klar ved grillen. De solgte også 
is til de fremmødte.  
 
 
 

Senere var der musik og 
dans. Mange satte sig 
dog udenfor teltet, idet 
vejret var lunt og stille. 
 
Lørdag var der skipper-
møde kl. 08:00 og første 
start gik kl. 09:00 
Vejret var utrolig flot 
med sol og varme, men 
desværre ikke ret meget 
vind, så starterne gik 
meget langsomt, og der 
var allerede samling ved 
første mærke (Kompasafmærkningen ved Kidholm Flak). 
De fleste kom dog sikkert videre med kryds over Lunkebugten og de hurtige fik 
modstrøm i Rudkøbingløbet. 
                               Fortsættes side 10 
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Os andre der er lidt langsommere i så let 
luft, fik en dejlig medstrøm i Rudkø-
bingløbet, og da vinden løjede helt af 
ved sydmærket ved Strynø, så blev feltet 
samlet igen. Der var dog nogle få heldi-
ge, der nåede at komme forbi sydmær-
ket, før det løjede helt af. 
Vi andre fik tid til badning og en god 
start på frokosten. 
 
Efter en god times tid kom der atter 
gang i vinden, om end det var meget 
lidt, men nok til at vi kunne drive videre 
i den rigtige retning. Nu blev spileren sat, og der kom ro i skibet igen, så frokosten 
kunne fortsætte. 
 
Apropos frokosten, så bestod den af: 

Sildemad med hjemmelavet karrysalat 
Laks på ristet rugbrød med bacon ovenpå 
Lune mørbradbøffer på rugbrød 
Og til slut en god gammel ost og dertil figner i cognac 

 
Vores dommere var sammen med følgebådsmandskabet så forudseende, at de blev 
enige om at flytte målstregen ud til Flæskholm bøjen. Det betød, at der var mange 
flere der fuldførte sejladsen. 
 
Efter vi var kommet i mål sluttede vi vores fortæring af med hjemmelavet brom-
bærtærte creme og et lille glas portvin. Vi havde klubbens 806’er Josefine på slæb 
hjem, så de fik også brombærtærte. 
 
Dommerbåden sendte resultater 
ind til beregnergruppen, så alle-
rede klokken 22:30 kunne præ-
mieuddelingen finde sted. 
 
Tak til alle som har gjort det 
muligt atter igen at kunne gen-
nemføre sejladsen. 
 
Og så glæder vi os til næste år, 
hvor det bliver 50. gang sejlad-
sen bliver gennemført. 
 
Med sejlerhilsen 
Flora 
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Virker solcellerne  på havnehuset? 
 
Der er måske nogle, der i sommervarmen har gået og spekulere på, om de solcel-
ler vi har på taget af havnehuset, overhovedet laver noget. 
 
Her er en lille oversigt pr. 1. august: 
Solcellerne har fra 1/1 til 1/8 2019 produceret samlet:  5730 KWh 
 
Af det er 1600 KWh leveret til elnettet. Det er den energi vi ikke kunne bruge da 
solcellerne producerede den. Den får vi ikke noget for, men det er godt for kli-

maet.    
 
Tilbage er 5730 - 1600 = 4130 KWh som vi har brugt til el i hus og på broer, og 
til opvarmning af vand til baderummene. 
 
Der er fordelt på denne måde: 
 
El til hus og broer: 2700 KWh 
 
El til opvarmning af vand: 1430 KWh 
Hvis vi regner med at 1 KWh koster omkring 2 
kroner, har vi de 7 første måneder sparet 8260 kro-
ner. 
 
Det er da ikke så dårligt! 
 
Jan Knudsen 
Husudvalget 
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Kære TSK’er og Gambøt læser 
 
 
Så er sommerens sejl aktivi-
teter forbi og jeg har høstet 
frugten af mine 3 år i Zoom8 
klassen. Igen gik turen til 
Nord Italien og Garda søen 
som bare byder på rigtige 
gode sejl oplevelser i meget 
flotte omgivelser, Temaet 
var VM individuel og EM i 
hold sejlads. 
 
Op til verdensmesterskabet 
stod den på en god uges træ-
ning med det sædvanlige hold og nogle fra de andre nationer. Træningen var i 
dette tilfælde meget vigtig for mig, da jeg var lidt ude af rytme i forhold til jeg 
faktisk allerede var rykket op i en anden bådklasse, men jeg kom forholdsvis hur-
tigt efter det og kløede bare på. 
 

 
 
Selve verdensmesterska-
bet gik ikke helt som jeg 
havde håbet, fordi jeg 
havde en del vægt proble-
mer i forhold til de lettere 
sejlere. Men det vidste 
jeg godt lidt fra start af. 
Men jeg endte nr. 11 ud 
af 52 deltagende både, så 
det var fint nok. 
 
 
 

Da verdensmesterskabet var slut, stod den dagen efter på europamesterskab i 
holdsejlads. Alle nationer måtte stille med ca 2-3 hold som bestod af 4-5 af de 
bedste sejlere fra hver nation, hvor jeg så blev udtaget til det. Mit team bestod af 
3 andre fra Yachtklubben Furesøen (Gustav Bradley, William Bradley og Tho-
mas Jørgensen)  

Der blev afviklet 27 indledende sejladser, hvoraf mig og mit team vandt 7 ud af 7 
sejladser og gik dermed videre til finalen og der havde vi allerede sikret en sølv-
medalje. Da vi kom til finalen skulle vi møde Rusland.  
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Det var en meget intens kamp og det så lidt sort ud, fordi vi kom ret dårligt fra 
start. Men nærmest lige på målstregen opnåede vi at overhale nok russere til at 
vi lige kunne snige os forbi dem med et point. Så nu kan jeg da i hvert fald 
kalde mig europamester i holdsejlads. 
 
For også at nævne det, føler jeg helt for at give noget credit til dem som var 
med til at få det hele til at gå op i en højere enhed. En person som har gjort me-
get stort indtryk på mig var bl.a. vores klasse træner Bo Jarvig. 
Svendborg talentcenter har også haft en andel i den sejr jeg opnåede. De åbnede 
en masse muligheder op for mig i form af styrke- og mentaltræning. De har i 
bund og grund givet mig en masse gode vaner omkring min træning 
 
Min tid i Zoom8 jolle klassen og samarbejdet med Svendborg Talentcenter, er 
nu et afsluttet kapitel, fordi jeg er blevet for stor og “gammel”. Jeg har haft en 
masse fede oplevelser og det har bestemt givet pote. Men nye oplevelser i den 
nye bådklasse jeg er startet i og hård træning ligger forude. Jeg glæder mig 
utroligt meget til at se hvad tiden kommer til at bringe. Mine næste mål jeg har 
sat mig lyder på, at kvalificere mig til de kommende verdensmesterskab i Euro-
pajollen som ligger i 2020. Jeg har også sat mig for endnu et projekt om at kva-
lificere mig til at ungdoms vm i matchrace i en bådklasse der hedder elliott 7m. 
Udtagelsen kommer til at finde sted i Danmark til oktober, hvor max to hold 
kan komme med til verdensmesterskabet som vil finde sted i Auckland i New 
Zealand. 
 
 
De Bedste hilsner  
Simon Christoffersen 
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Til tidligere madhold og evt. nye i TSK m. fl.  2019/2020  
 
Så nærmer efterår og vinter sig med hastige skridt. Så vidt jeg har fornemmet er 
der stadig stemning for at fortsætte med torsdagsmiddagene i Egely.  
 
Jeg har reserveret følgende torsdage i Egely:  
 
14. November 2019 kl. 17 - ?  
05. December 2019 kl. 17. - ?  
9. Januar 2020 kl. 17 - ?  
13. Februar 2020 . kl. 17 -?  
12. Marts 2020 kl. 17 - ?  
 
 
 
Madholdene kan benytte køkkenet fra middag. Angående A-nøgle må vi lige plan-
lægge dette!  
 
For at planlægge hvilke hold der laver maden indkalder jeg til møde i:  
 
Egely torsdag den 10. Oktober kl. 16 - ca. 18.  
Venligst medbring kalender!  
 
Der er den beskedne rest af 71 kr fra sidste års torsdagsmiddage, så vi får en kop 
kaffe og lidt kage til mødet. Hvis der stadig er rest overføres summen til første 
hold.  
 
Madholdene plejer at være på 6 - 8 personer alt afhængig hvad der skal forbere-
des.  
 
På mødet skal vi fastsætte pris, sætte madhold mm.  
 
 
Vel mødt den 10/10!  
 
Med venlig hilsen Inna  
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Sejlerskole 2019, juli - august - september. 
 
Sejlerskolen har i hele juli måned holdt sommerferie og startede først op igen ef-
ter ferien den 13. august. 
 
Efter ferien har der været fokus på træningen af de 6 elever, der har meldt sig til 
at gå op til den praktiske prøve i sejlads som en del af duelighedsprøven. Selve 
prøven finder sted den 24. september og vil blive aflagt i henholdsvis en J70 båd 
og i en Spækhugger. John Runge og Kim Isager træner hver deres elever ekstra 
intenst i alle de vigtigste manøvre i perioden op til prøven.  
 
Sejlerskole sæsonen lakker mod enden for i år. Ud over sejladserne til duelig-
hedsprøven den 24. september, er der kun undervisningsaften den 10. september 
og en planlagt natsejlads den 17. september tilbage. 
 
Det har været en fin sæson med god deltagelse fra elevernes side og fint sejlvejr. 
Det har været glædeligt at observere den store interesse, der har været for at be-
nytte sejlerskolens 806èr til aftenkapsejlads, Øhavet rundt, tur-og feriesejlads, og 
naturligvis til selve undervisningen i sejlerskolen hver tirsdag.  Ud over mandags-
sejladserne har båden været udlejet 10 gange i løbet af sæsonen. Både til sommer-
feriesejlads i over en uge, til weekendture og til endagsture. Båden bidrager til 
sejlerskolens budget med 9.150,- kr. Ikke dårligt efter min mening. De samlede 
driftsudgifter i forbindelse med båden har været 6.365,- kr. Båden giver altså et 
pænt lille overskud.  
 
Det kunne måske være interessant at undersøge hvad en 30 til 35 fods båd til un-
dervisning og udlejning til medlemmerne kunne frembringe af glæde og økono-
misk bidrag til klubbens fælleskasse. 
 
I skrivende stund håber jeg fortsat i mit stille sind, at et par af eleverne har taget 
min udfordring til dem op om at lave et indlæg til vores blad om deres personlige 
oplevelser ved at sejle og deltage i sejlerskolen. 
 

         
 
 
 
   Steen Andersen 
  Udvalgsformand Sejlerskolen  
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Thurø Pirates slutter Liga sæsonen godt af.   
 

Thurø Pirates J70 hold har sejlet i 1. division i DS Sejlsportsliga 
i denne sæson. Der har været afholdt stævner i Lynæs og Skovs-
hoved før sommerferien, og i Skive og Århus her i august og 
september. Stævnet i Århus blev afviklet fra det næsten nye In-
ternationale Sejlsportscenter på Århus Ø, og det er virkelig et 
lækkert sted for sejlsportsaktiviteter. 
 
Holdet har i denne sæson været lidt udfordret af nogle fysiske skavanker. Den 
faste stamme har i år været Mai Risager, Bjerne Sørensen og Henrik Sørensen, 
samt Jørgen Holme og Henrik Buchwald til de 2 stævner henholdsvis før og efter 
ferien. Det har givet anledning til nye rutiner og lidt rokering på pladserne om-
bord, og det har været ganske lærerigt.  
 
Fra sæsonens start var det tydeligt, at vi var kommet i stærkt selskab i 1. div! Selv 
den mindste fejl eller uopmærksomhed kostede dyrt, og vi oplevede flere gange 
at en rigtig god placering lynhurtigt blev skiftet ud med en sidste plads – 
”lussingerne” blev delt hurtigt ud !! De bedste hold er meget  dygtige, og bundni-
veauet er naturligvis også højere end i 2. division – respekt for det!.  
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Ud over at vi er glade sejlere, så var vi også forberedt på springet fra 2. til 1. divisi-
on. Vi har formået at bevaret det gode humør og den konstruktive tilgang, og gjort 
hvad vi kan for at lære og blive bedre. I specielt de 2 sidste stævner formåede vi at 
være meget bedre med i sejladserne og for alvor sejle med om alle placeringer, og 
den udvikling er vi selvfølgelig meget glade for.  
 
Resultatmæssigt ”rykkede” det for alvor i det sidste stævne for nylig i Århus, hvor 
vi endte som nr. 13 af de 18 hold, og undervejs vandt 2 sejladser. En af ”prikkerne” 
var i den sidste sejlads søndag, hvor vi førte fra start til slut, og ikke satte en finger 
forkert undervejs – det var en kanon afslutning på sæsonen i Sejlsportsligaen, og 
den blev fejret med champagne og adskillige jubel-brøl ☺. 
 
Set samlet over sæsonens 4 stævner i Sejlsportsligaen betyder det dog formentlig 
farvel – i denne omgang – til 1. division. Det bliver endeligt afklaret i den kommen-
de tid. Med ned i 2. division rykker formentlig Silkeborg og Vejle m.fl. 
Konkurrenterne/kollegerne fra Svendborg Sund har sejlet en flot sæson, og ender på 
en samlet 9. plads og bevarer dermed pladsen i 1. division – godt gået ☺. 
 
Ud over DS Sejlsportsliga så har sæsonen også budt på et Grundig Cup stævne i 
Hellerup, hvor Thurø Pirates deltog. I flot solskin og rigtig blæsevejr blev det til en 
fin 5. plads. 
Selvom kalenderen nu siger efterår, så venter vi lidt med at gøre is-båden klar. Vi 
satser på at sejle J70 DM i Horsens i starten af oktober, og måske endnu et Grundig 
Cup stævne…. 
        De bedste hilsner Thurø Pirates 
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Sejlerskolen i Thurø sejlklub 
 
Vi startede i sejlklubben med bobler i maven 2018. Vi havde længe haft en drøm 
om at lære at sejle,-og nu skulle den indfries. 
Introduktionsmødet foregik ved præsentation af nye og gamle elever. Instruktø-
rerne kappes om hvem, der havde sejlet i længst tid. Der var vist ingen tvivl om, 
at det var kompetente sejlere, der skulle være vores instruktører. Vi fik praktisk 
information og blev delt i hold. 

 
Det spæde forår begyndte, og 
vi startede som totalt nybegyn-
dere, der skulle lære alle be-
nævnelser og diverse navne på 
en båd og knob. Det er som at 
lære et helt nyt sprog og en helt 
ny verden. 
Typisk bliver vi delt op i hold 
på mellem 3 og 4 elever pr båd 
og sejler i J70- bådene og nog-
le af instruktørernes egne både. 
Det er fint at prøve lidt forskel-
lige både, og nogle gang kan vi 
blive byttet lidt rundt på hold 
og instruktører, alt efter om 
alle kan komme den pågælden-
de dag. Steen styrer fordelin-
gen, og det hele foregår super 
nemt ved løbende tilmelding på 
”holdsport”- app’en. Der er 
ingen sure miner, hvis man 
pga. job eller andet ikke kan 
dukke op en enkelt gang eller 
2. 
 
 

Vi er nu 2. års elever i sejlerskolen. Det har været helt perfekt at tage flere sæso-
ner, når man er nybegyndere som os. Man bruger meget energi på at lære mange 
ting, og derfor er der noget, der først går op for én her på 2. år. Og så er det at 
lære at sejle noget, der kræver timer på vandet. 
Da vi startede på sejlerskolen var bare det at forstå vejrudsigten en jungle. Nu kan 
man mærke, at man i løbet af ugen går og tjekker vejrudsigten for tirsdag for at se 
og følge med i, om vejret er perfekt til sejlads. 
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Man kan godt have travle dage hvor man tænker ” jeg har slet ikke tid til sejlads” 

eller ”hvordan skal jeg nå det hele” – men når man kommer susende ned på sejl-

klubben og smider sin redningsvest på og hopper i båden, forsvinder tiden.  

Vinden i håret og solen rusker én ud af hverdagens trummerum, og man er dybt 
optaget af, om man har trimmet forsejlet perfekt – så ville man ikke være foruden 
sejlerskolens tirsdage. Her blæses hovedet igennem, og man glemmer alt andet end 
at sejle. 
For vores vedkommende startede vi helt grønne, usikre og lidt nervøse. Når der 
kom nogle kraftige vindstød måtte vi lige spørge instruktøren en ekstra gang, om 
han nu var sikker på, at båden ikke kunne kæntre. Men deres ekspertise og sikker-
hed på båden har altid gjort os trygge. Ro smitter. 
Vi har langsomt men sikkert fået en viden om, hvad vi skal gøre i de forskellige 
situationer, vi har lært at aflæse vindene, strømmen og båden.  
For vores vedkommende supplerede vi sejlerskolen med at tage det teoretiske due-
lighedsbevis på AOF aftenskole i vinterhalvåret. Det har fungeret helt perfekt, at 
kombinere det teoretiske i de kolde vinteraftener med den praktiske sejlads i sejler-
skolen fra maj-september. 
Sejlerskolens elever er typisk folk, der lidt senere i livet har fundet ud af, at man 
godt kunne tænke sig at lære at sejle, Vi kommer med hver vores baggrund og hver 
vores tilgang, og det giver et godt samspil-at sejle kræver holdånd, når man sidder 
der på båden. Bagefter hygger vi lidt med ”after sail”, hvor vi vender vores erfarin-
ger og marsvinene i lunkebugten  
Sejlerskolen er for alle der har mod på det - og lyst.  
Vi har i hvert fald været meget glade og tilfredse og har ikke fortrudt det eventyr, 
vi er taget ud på. 
 

Mvh Gro og Nicolai 
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Hyæneræs 2019 
 
Der har været afholdt Hyæneræs i pigernes regi dels i Rantzausminde og dels på 
Thurø. En måde at afholde Hyæneræs på er, at vi har fordelt det på to dage og som 
et aftenarrangement på vore onsdage. 
Denne måde er måske ikke helt optimalt, da det giver gener på flere måder. 
Begge klubber har transport problemer, med de gener dette  medfører. Så måske 
skal vi tilbage til et lørdagsarrangement igen. Pigerne fra SSS har givet udtryk for 
at de gerne vil indkalde og afholde næste års sejlads,  og på en lørdag. 
Aftensejladserne giver også i TSK problemer, da vi samtidig har vores almindelige 
sejlaftener. Ikke optimalt da der så bliver to hold denne aften. 
 
På den første sejlads i år var pigerne fra TSK  sejlet til Rantzausminde. Et forry-
gende blæsevejr i torden og regn, var dagens oplevelse. Sejladserne blev gennem-
ført, men det var nok mere overlevelse end noget andet.  
Sætter spørgsmålstegn til om Liberte’ overhovedet burde have sejlet ud.   
 
Ud kom vi, og også hjem til Thurø igen.  
 
Næste sejlads var fra TSK og her var det ikke megen vind der just prægede dagens 
sejlads. Vi skulle have sejlet 2-3 baner, men kun en var muligt at gennemføre.  
Aftenen var utrolig fin og afsluttedes med lækre burgerbøf tilberedt af Helle om-
kring grillen. 
 
Resultatet af årets Hyæneræs var at J70’en med Ulla, Carin, Hanne og Susanne fik 
de eftertragtede trofæer hjem til Thurø igen.   Flot sejlet piger. 
 
Der deltog 3 både fra TSK og 4 fra SSS deltog. 

 
 
  
 
 
 
    Ingeborg 
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View fra 
Knirke 

Helle i røg og 
damp, frem-
bragte de lækre-
ste burgere  
 
Uhm.. det 
smagte dejligt. 
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Velkommen til nye medlemmer i 
Thurø Sejlklub 

 

Line Jensen 
 

Kenneth Guldmann 
 

Gry Saabye Fjederholt 
 

Marianne Stærmose Clausen 
Louise Stærmose Clausen 

 
Henrik Olesen 

 
Ken Christensen 

 
Lars Bang-Nielsen 

 
Vera Falck 

 
Søren Gyllun 
Heidi Gyllun 

Mads Christian Gyllun 
Jeppe Gyllun 
Nohr Gyllun 

 
Bjørn Normann 
Tine Normann 

Pierre Normann 
 

Frank Kirkegaard 
 

Mads Wedel Andersen 
 

Helle Heister 
 

Casper Ødegaard Hansen 
 
 
 
 
 

 
 

Nick Andersen 
 

Hjalmar Vincent Hein Gásdal 
 

Karen Fløytrup 
 

Leif Albertsen 
Tina Elita Albertsen 

 
Thomas Hessel Bundgaard 

 
Sofie Lindegaard 

 
Stig Müller Jensen 

Helle Krüger Larsen 
Ludvig Krüger Müller 
Emilie Krüger Müller 

 
Flemming Aastrup Olsen 
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Handicap afdelingen 
 
Så lakker sæsonen mod enden. Det har været en fin sæson. 
 I efteråret fik vi overdraget en Olsen Twin fra Aarhus Sejlklub, som de ikke 
brugte længere. Den var uden mast og vi skulle selv sørge for transporten til 
Thurø.. 
Munck forsyninger tilbød at bringe båden til Thurø når de kunne passe det ind i 
deres program. 
Båden blev leveret i hallen på Nordvej. Båden var i rimelig stand, men trængte til 
en ordentlig overhaling. 
Selma tog ud i hallen og 
vaskede båden af ude og 
inde. 
Efter klargøring af de øvri-
ge både i foråret, hentede 
vi den nye ned på pladsen 
for at klargøre den der. 
Der blev lagt et stort arbej-
de i udbedre alle fejl og 
mangler samt få monteret 
den nye mast. 
Endelig i august måned 
kunne vi gendøbe og sø-
sætte båden med skum og 
kransekage. Vejret var per-
fekt til første sejlads i de 
sydfynske vande og båden sejlede som en drøm, den skal vi nok blive glad for. 
 

 
 
 
En onsdag i juni havde 
vi besøg af Søren 
Stridsholt fra Søsiden, 
FAA. Han ville gerne 
tage nogle billeder og 
skrive lidt om handicap-
sejlads i Thurø Sejl-
klub.Han tog med vores 
gæve gaster ud i Gam-
bøt. 
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Links til artikler i FAA: 

Det kom der en fin artikel ud af i Fyns Amts Avis midt i august. 
kommer ned for at afprøve det. 
 
Onsdag den 2. oktober er årsmøde i Egely kl.18.00 
 
 
Erling Justesen 
Handicapudvalget 
 
 
 

Fotos: Søren Stridholt 

https://www.fyens.dk/Soesiden/Eneste-sted-paa-Fyn-Thuroe-byder-
handicappede-med-ud-i-sejlbaade/artikel/3375094 

https://www.fyens.dk/Soesiden/To-baadtyper-er-saerligt-egnede-til-
handicappede-En-solo-og-en-tandem/artikel/3375095 

https://www.fyens.dk/Soesiden/Handicap-sejler-Fedt-at-faa-saltvand-og-
frisk-vind-i-hovedet/artikel/3375096 

https://www.fyens.dk/Soesiden/Eneste-sted-paa-Fyn-Thuroe-byder-handicappede-med-ud-i-sejlbaade/artikel/3375094
https://www.fyens.dk/Soesiden/Eneste-sted-paa-Fyn-Thuroe-byder-handicappede-med-ud-i-sejlbaade/artikel/3375094
https://www.fyens.dk/Soesiden/To-baadtyper-er-saerligt-egnede-til-handicappede-En-solo-og-en-tandem/artikel/3375095
https://www.fyens.dk/Soesiden/To-baadtyper-er-saerligt-egnede-til-handicappede-En-solo-og-en-tandem/artikel/3375095
https://www.fyens.dk/Soesiden/Handicap-sejler-Fedt-at-faa-saltvand-og-frisk-vind-i-hovedet/artikel/3375096
https://www.fyens.dk/Soesiden/Handicap-sejler-Fedt-at-faa-saltvand-og-frisk-vind-i-hovedet/artikel/3375096
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De 17 verdensmål 
 
I formandens og husudvalgets indlæg begynder Thurø Sejlklub at inddrage FN’s 

17 verdensmal for en bæredygtig fremtid. 
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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 


