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”EN HELT FJERDE SEJLADS”  
Thurø - Athen - Grækenland 2019  
 
 Se artiklen side 24 til – side 26 
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Thurø Sejlklub følger anbefaling og aflyser alle arrangementer. 

Der tegner sig nu et meget alvorligt billede af situationen i forhold til smit-

tespredningen. 

Derfor ændrer regeringen og myndighederne strategi og fraråder unødven-

dig kontakt mellem borgerne og lukning af institutioner. 

I det lys har Dansk Sejlunion besluttet at aflyse alle arrangementer resten 

af marts måned – med mulighed for forlængelse. Det gælder generalfor-

samling, kurser, minikonferencer og workshops. 

Den anbefaling følger Thurø Sejlklub NU!. 

Her i det seneste døgn har mulighederne omkring forsamling ændret sig. 

Vor Hovedforbund Dansk Sejlunion har anbefalet at klubberne afholder 

sig fra aktiviteter, dette budskab er nu over natten også kommet fra DGI og 

DIF og andre organisationer. 

Dette vil vi efterleve således at alt klubmæssig aktivitet indstilles indtil 

videre til den 30. marts, da der også er risiko i mindre forsamlinger. 

Bestyrelsen vil løbende følge udviklingen omkring smittefaren. 

 

På bestyrelsens vegne – Ib Oldrup – formand 

Det er med rigtig stort forbehold at aktivi-
teterne  i dette nr. af  Gambøtposten vil 
finde sted, men vi bliver nød til at agere 
som om alt er på bedste vis. 
 
Så underligt at skrive om noget vi ikke 
tror på lige nu. Øv da også…………….  
 
Redaktionen 
 
Pas på hinanden derude. 
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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 Vagn Pedersen anlaeg@thuroesejlklub.dk 40 59 94 70 

    

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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Marts: 28. Smøring af broer? 

 

April: 06.  Klubaften i Egely kl. 19,00 

   18. Isætning af både i Gambøt 

   21.  Introduktionsmøde, sejlerskolen kl. 19,45 

   24. Sidste master ud af masteskur 

   25.  Sejldyst på vandet kl. 15 

   25. Standerhejsning kl. 16 

   27. Aftenkapsejlads starter kl. 19,00 

   28. Undervisningsaften, sejlerskolen kl. 19,45 

   29. Fordelingsmøde, pigerne kl. 19,00 Egely 

 

Maj:   06.  Start på pigesejlads kl. 18,30 

   16. Handicapafdelingen åbent hus 9,30 til 12,30 

   

Næste måneders aktiviteter 
 

Med alle forbehold 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 1/6 2020 

Gambøtposten - er din orientering fra klubben! 

 

Gambøtposten udkommer til ca. 650 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         

Pas godt på dig selv og de andre på vandet! 
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Vi giver ordet til  formanden 
 
 
 
 
 
Kan det sure og våde vejr dog ikke snart være forbi, så foråret med mere sol og 
tørt vejr tager over. 
Det er underligt her i marts måned at sidde og skrive, og i baghovedet være op-
mærksom på den Corona virus, som nu påvirker os alle, og som måske også kan 
påvirke klubarbejdet og klubfællesskabet i en periode fremover. 
Som det ser ud nu, er sejlklubbens medlemmer ikke ramt. Lad os håbe på et 
snarligt varmere vejr og en faldende tildens til at blive smittet. 
Der er langt til det første større arrangement med afholdelse af standerhejsnin-
gen den 25. april. Vi er alle glade og forventningsfyldte til at komme på vandet, 
tage fat på årets udfordringer og aktiviteter gennem 2020.  Arbejdet med bådens 
pleje og vedligeholdelse tager nu fart for at gøre hende klar til den kommende 
sæson. Der er ingen bådudstilling i år, med udlevering af flere tykke bådkatalo-
ger med materialer, grej og andet tilbehør, som vi nok ikke har brug for. Men det 
kan sætte drømmene i gang, og tanker for årets sejladser, hvorhen de skal gå. 
Klubbens aktivitetsudvalg har med årets jubilæumssejlads Øhavet Rundt i 50 år, 
et stort arbejde med at tilrettelægge programmet for sejladsen, også med det der 
skal foregå på landsiden. Vi klubmedlemmer kan hjælpe udvalget til en stor suc-
ces ved at tilmelde os sejladsen på hjemmesiden gennem det sydfynske område, 
i et dansk sejlervejr. Bestyrelsen opfordrer alle klubmedlemmer med sejlbåde at 
deltage uanset alder, husk målerbrev er ikke nødvendigt, du kan deltage i turlø-
bet. 
Lidt tilbageblik, vi afholdt den årlige generalforsamling sidst i januar måned 
med et par indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen. Et af forsla-
gene var vilkårene for fremtidig henliggende både på havnearealet, det har bety-
det at der fremover skal betales for at have en jolle liggende. 
På grund af klubbens Vedtægter skulle det andet forslag behandles på en ekstra-
ordinær generalforsamling, nemlig tilføjelse til Vedtægterne omkring fremtidige 
aktiviteter og etablering af saunaudvalg. Den ekstraordinære generalforsamling 
godkendte oplægget,  efter gode input fra de tilstedeværende medlemmer. 
Det har bestyrelsen taget til sig, således at vi fortsat kan arbejde på at udvikle 
vor klub med vor vision: 
 

Thurø Sejlklub skaber livskvalitet gennem fællesskab 

 
 
   

Ib Oldrup 
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Søsætning lørdag d. 18. april. 
 
Vi starter som sædvanlig kl. 8.00, så vær klar ved båden, så kranen ikke skal ven-
te. 
Og husk så, at stativer skal fjernes hurtigst muligt. Når kranen er kørt skal vi alle 
hjælpes ad med at rive og rengøre pladsen efter os, så vi kan aflevere en pæn 
plads. Først når dette arbejde er tilendebragt kan vi begynde at tage masterne 
frem.  
 

Vigtigt at læse herunder. 
De sidste master skal i år være ude af masteskuret fredag den 24. april. Det vil 
sige at vi skal have vore master ud og væk fra optimist pladsen den dag. Ung-
dommen kommer lørdag og skal klargøre deres joller. Kom og hjælp med at flyt-
te og holde øje med din mast lørdag efter søsætning ca. kl. 14. Især dem der ikke 
skal have mast på lige med det samme, skal være opmærksom på at placere deres 
mast langs parkeringsrørene som vi i starten af sæsonen placerer lidt længere 
mod vest 
 

Til efteråret vil optagningen blive den 10. oktober. 
 

Broerne. 
Igen i år vil der blive indkaldt et arbejdshold til at smøre broerne. Dette er lørdag 
den 28. marts kl. 10.30 
I år vil der være standerhejsning lørdag den 25. april kl. 16. Vi håber der er man-
ge der har fået master på, så der kan blive flaget over top. 
Ventelisten kan ses på hjemmesiden under Havn. 
Svendborgbilletten er klar til uddeling, til dem der har bestilt, på havnen bl.a. til 
standerhejsning. 
 
Husk at vor affalds plads kun er til dåser, flasker, olie og skibsaffald. Det er 
ikke nogen genbrugsplads til alt muligt andet skrammel. 
 
Husk at der skal bruges rød/grøn skilt når du forlader din plads for over-
natning andetsteds. Det er kun de pladser vi har til vore gæstesejlere. 
Det hvide vedhæng kan låses hvis man ønsker det, så kan det ikke vendes af 
fremmede, og der kan skrives hvornår man kommer hjem igen. Hvis nogen 
mangler det hvide vedhæng kan du få et nyt ved Kim. 
Husk hvis du ikke skal bruge din plads ved broen, at meddele det 
til broudvalgsformanden hurtigst muligt, så vi kan få givet plad-
sen videre til dem der meget gerne vil have plads ved broen. De 
kan ikke lide at der er tomme pladser. 
Den opdaterede bropladsplan og venteliste kan ses på hjemmesi-
den under menu havn. 
Broudvalget.  
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Venteliste forår 2020 
Medlemmer med grøn har låneplads 
Medlemmer som vil på venteliste skal skriv til listefoerer@thuroesejlklub.dk 

 

 

 

Nr. Medlnr Fornavn Efternavn 

1 27 Mads Flyger 

2 115 Jesper Henriksen 

3 33 Lars Richter Jørgensen 

4 163 Jan Christensen 

5 167 Ken  Faistrup 

6 713 Lars  Christoffersen 

7 749 Morten Birk  Christensen 

8 661 Tina Holm Mikkelsen 

9 791 Torben Strange Pedersen 

10 641 Johan Rauff Kristensen 

11 704 Niels Fisker Madsen 

12 854 Poul Erik  Madsen 

13 196 Mette  Hundahl 

14 875 Peter Bichel 

15 840 Martin Winther Nielsen 

16 868 Marianne N Hansen 

17 848 Carl Nielsen 

18 876 Susanne Skovgaard Andersen 

19 715 Jacob  Christoffersen 

20 588 Calle Hulthin Sørensen 

21 1001 Martin Løvlund Skousen 

22 915 Jens Fynbo 

23 275 Per  Larsen 

24 1009 Michael  Guldmann 

25 1010 Steen Egedesø 

26 1031 Benny Gliese 

27 1146 Laura H Bünger 

28 974 Jeanne Jepsen 

29 1155 Ove Eskildsen 

30 923 Bettina West Lund Poulsen 

31 878 Allan Folke Larsson 

32 1057 Uffe Ficher 

33 57 Lars Jørvad Rasmussen 

34 1119 Klaus Wester 

35 1083 Jesper Mathies Jørgensen 

36 1073 Michael Petersen 

37 1097 Ditte Juul Kristensen 

38 1092 Kent Christensen 

39 1081 Carsten  Ibsen 
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Pigerne vintermøde …. nåede vi ikke 

Men vi håber på at vi kan få lov at afholde vores fordelingsmøde og at sommeren 
kan igangsættes som vanligt.  

Det sker i Egely 29/4-2020 kl. 19,00 

Alle pigesejlerne nye såvel som gamle bedes møde op så sommeren kan igang-
sættes og vi glæder os alle til at komme i gang når vi forhåbentlig er kommet vel 
igennem denne corona tid.  

På aftenen vil vi dele programmer ud for 
den kommende sæson, der vil blive til-
delt pladser på bådene, vi håber vi får 
alle fordelt godt og at vi kan starte med 
pladser til alle. Vi kan kun gøre det bedst 
muligt. 

Mød op til en dejlige aften. 

    Pigeudvalget 
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P.S. - Gnisten Marine A/S 
      Din faste partner på vandet  

Hvor mon pinseturen går hen i år? 

Marineshop     P.S. - Gnisten Marine A/S 
Hudes plads 1 - Havnen   Frederiksø 14 - Havnen 
5700 Svendborg    5700 Svendborg 
Marineshop@gnisten.dk   post@gnisten.dk 
Tlf. 63 22 50 48     Tlf. 62 21 49 21 
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Vil du sejle langt …….. eller vil du bare høre om det 
 
  Thurø sejlklub 6/4-2020  
    kl. 19,00 
   
 Mike og Tanja St. John har en ide de gerne vil 
 dele med os: Vil gerne om der kan dannes en 
 uformel gruppe, der kunne dele  erfaringer, ture, 
 planlægning etc., 
 Det kan diskuteres alt fra:  
  
 Drømme, Erfaringer, Udstyr,  
 

herunder også radio med mulig hed for at tage vejrfiler ned på lange ture. Ruter og 
meget andet, kun din egen fantasi sætter grænser. 
 
Mike og Tanja har tidligere fortalt om deres sejlads tilbage i 2013. Sejladsen gik fra 
Thurø til Tyskland, Holland, England, Spanien, Portugal, Canaria Øerne, Cape Ver-
de til Martinique, Dominic osv.… 
Båden blev opbevaret i USA, Chesapeake Bay, indtil turen gik 
hjemover igen i 2015. Lige om lidt (2021) venter der nye eventyr 
når pension/orlov er inden for rækkevidde. 
 
Mike er Oceanograf og arbejder med ecosystemer der påvirkes af 
strøm, vind og vejrsystemer i områder som Stillehavet, Atlantic 
Ocean, Nordsøen, Østersøen og Middelhavet. 
Mød disse to mennesker, del deres drømme og ikke mindst del  
dine egne drømme og erfaringer med os andre. 
 
Ud over dette vil der være et lille indlæg omkring:  
 

MOBLOC …din livline til land  
 
Et oplæg vi er blevet forespurgt om det havde nogen interesse i til en hel aften.  
Vi prøver at kombinere det med Mike og Tanjas indspark til os alle. 
  
En hel uformelt aften, hvor vi laver kaffe og så ser vi hvad det udvikler sig til.  
Det koster 25 kr. at deltage og i det vil der være kaffe/the og en øl eller vand. 
  
Alle spørgsmål og ideer er velkomne til videreførelse af en vidensdeling på kryds og 
tværs. 
Mike: 21798932  eller Tanja: 27741771,  
     Ingeborg: 25449642 (mobile pay for arrangementet) 

 

Tag gerne sejlervenner med. 
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Kapsejladskalender 2020 
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Sejlerskole april – maj – juni 2020 
 
Igen i år er sejlerskolen med 18 elever fuldt booket længe før sæsonen starter op. 
I år er der tilmeldt 12 nye 1. års elever og 6 elever fra sidste år fortsætter for til 
efteråret at erhverve duelighedsbevis.  
Opråb!!! 
Sejlerskolen mangler desperat tilgang af flere instruktører til at undervise. 
Vi kunne med lethed have haft en total tilgang på 16 – 18 nye elever, hvis vi 
havde haft instruktører nok. Vi har beklageligvis måtte henvise 4 til 6 elever 
til venteliste for 2021. Sådan har det været de sidste par år. Det er en skam, 
da stort set alle nye elever også vil være nye medlemmer for Thurø Sejlklub. 
Vi er på nuværende tidspunkt 5 instruktører der siden 2013 har haft stor 
glæde af at videregive vores sejlererfaringer til interesserede yngre voksne 
personer. Det er utroligt givende som instruktør at opleve den livsglæde og 
forbavselse elever udviser, når de erfarer hvad sejlads i en sejlbåd giver dem 
af forøget livskvalitet. Vi i sejlerskolen føler det som en vigtig opgave at vide-
regive glæden ved sejlads til så mange som muligt. 
Vi har behov for hjælp fra flere af klubbens medlemmer, erfarne som min-
dre erfarne. Nogle af os i instruktørgruppen er ikke helt så unge og smukke, 
som vi var en gang. På et tidspunkt er der forhåbentlig andre og måske lidt 
yngre, der har lyst til at føre sejlerskolen videre så Thurø Sejlklub fortsat 
kan bidrage til udbredelse af kendskabet til sejlads i sejlbåd. 
Man er meget velkommen til at kontakte mig på mobil: 22523701, for at få 
en snak om evt. deltagelse i sejlerskolen på en eller anden måde og på betin-
gelse som passer bedst for en selv.   
Programmet for sejlerskolen sæson 2020        
Tirsdag den 21. april afholdes der i Egely start op og introduktionsmøde kl. 19:15 
Tirsdag den 28. april starter første undervisningsaften i sejlads kl. 19:45 
Herefter hver tirsdag til og med tirsdag den 16. juni 
Sommerferie pause uge 26 til og med uge 32 
Tirsdag den 11. august starter vi igen undervisningen kl. 19:45 
Sidste undervisningsaften er planlagt til den 15. september 
Klub 806ér som kan lånes af medlemmerne ved henvendelse til Steen Ander-
sen mobil: 22523701      
 Båden er blevet opdateret med helt ny Garmin Echomap Plus 72CV – helt nyt 
motorbeslag – ny windex – reparerede sejl – og serviceret motor. 

 

 
 
 
Steen Andersen 
Udvalgsformand Sejlerskolen 
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Lær at sejle, hold dit grej i orden,  
planlæg din tur,  

ha’ en livline til land  
og brug vesten. 

Handicap Afdelingen 2020 
 
Foråret er så småt begyndt at røre på sig. Nu mangler vi bare at regntiden 
slutter så  foråret for alvor kan slå igennem med lys, varme og optimisme til 
den kommende sæson og at vi kan få bådene klargjort til sæsonstart om-
kring 1. maj. 
Vi har planlagt et åbent hus/kom og sejl arrangement den 16.maj 2020. 
Hvor vi gerne vil vise at sejlads i vores Mini 12-og Olsen Twin ikke kun er 
sejlads for svært handicappede men også at , ældre som yngre med nedsat 
fysisk funktion i større eller mindre grad, kan have glæde af sejle i afdelin-
gens både som er ”rigtige” sejlbåde der er indrettet så netop folk med nedsat 
funktion kan sejle dem med og uden ledsager. 
Vi vil gerne vise de muligheder der er for at sejle i Thurø Sejlklub, det livs-
bekræftende der er tilstede ved sejladsen og det sociale samvær der kan ud-
folde sig på pladsen. 
Vi håber på at mange får lyst til at besøge Thurø Sejlklub for at se og ople-
ve de muligheder der ligger og venter i nogle af de skønneste omgivelser på 
Sydfyn. 
Det skulle gerne bredes ud til så mange som muligt. Vi forsøger os på face-
book, hjemmesiden, avisen, mund til mund metoden. 
Sådan optimistisk håber vi på et stort fremmøde på dagen. 
Nu ser vi frem mod den snarlige sæsonstart. 
 
Erling Justesen 
Handicap afdelingen 
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OBS. OBS. 
Klubgrillaften i Gambøt 

Fredag den 19. juni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igen i år indbydes alle klubbens medlemmer til en uformel grillaften fredag den 19. 
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 håber meget, at 
se et bredt udsnit af klubbens medlemmer denne aften. Tilmelding er ikke nødven-
dig, bare mød op med madkurv og godt humør.  
 
 

        
 
 
 
 

Broudvalget.                                                                
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Velkommen til  

nye medlemmer i 

Thurø Sejlklub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolaj John Runge 

Stefan Bräuner 

Thomas Pless 

Iben Tvermose Beltoft 

Rasmus Bergmann Fabrin 

Henrik Sonne 

Gurli Kampmann 

Ask Wichmann 

Waldemar Kampmann 

Mathilde Kampmann 

Nikolaj Kampmann 
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Undgå at ende som fiskeføde. 

 

 Aftenkapsejladserne 2020 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiden er inde til at blive tilmeldt til aftenkapsejladserne. 
 

Tilmelding på Thurø Sejlklubs hjemme-
side:  www.thuroesejlklub.dk  

 

eller Scan QR-koden 

                                                                                                                                      

                                               

http://www.thuroesejlklub.dk
http://thuroesejlklub.dk/wp-content/uploads/2016/12/Banekort-2017-2.jpg
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 | 

 
Besøg 

Thurø Sejl-
klub 

 

lørdag den 16.05.2020, fra kl. 
09.30-12.30. 

 
Gambøtvej 25, Thurø. 

 

Der er kaffe og kage 

 
Og mulighed for at komme ud at sejle i bl.a. Olsen Twin både. 

 
I Thurø Sejlklub har sejlads for personer med nedsat fysisk kapacitet, 
lige fra personer med  muskelspændinger, lammelser og til kørestolsbru-
ger, alle kan have fornøjelse af sejle i vores særlig indrettede både og 
dermed opleve hvor livsbekræftende det kan være at mærke vind og vejr 
på egen krop til søs. 
 

 
 

Kom og få en snak, se på 
forholdene og vi byder på 

kaffe og brød. 
 
 

Handicap afdelingen 
Thurø Sejlklub 
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   ”EN HELT FJERDE SEJLADS”  
                        Thurø - Athen - Grækenland 2019 
 
Afsnit 1. Sejlads: 252 sm Grækenland - Patra bugten - Ioniske hav – Adriater-
havet til Brindisi i Syd Ø Italien 
 
Nye oplevelser i et fremmed hav, et 3 uger togt med det gode skib 
”Freedom”af Rungsted. En dejlig rummelig Moody 42 med centercockpit, 
Keld Hummer som skipper. Medl. af TSK. For 4 gang har Conni og jeg været 
så heldige at blive inviteret med på sejlads med ”Freedom”.  
Første sejlads var vi med gamle ”Freedom” var på rejse fra Altea i Spanien til 
Las Palmas på Grand Canaria, hvor den skulle med ARC”Arken” til Caribien, 
anden gang var vi med til at sejle ”Freedom” Gennem Panama Kanalen udi i 
Stillehavnet (South Pacific) til Isla Las Perlas som ligger ca. 55 sm SW for 
Panama city. 3 sejlads var fra Brindisi i Syd Italien til Trogir i Kroatien og nu 
for fjerde gang er vi på vej fra Galaxidi N for den Korinthiske bugt og det Io-
niske hav til Brindisi i Syditalien ved Adriaterhavet. 

 

 

10. september skulle vi 
mødes på båden i Galaxidi 
med skipper Keld Hum-
mer og fru Annedorte.  

Efter en kort flyvetur fra 
København til Athen skul-
le vi videre westover for at 
komme til Galaxidi. Det 
var en anstrengende tur 28 
gr. med 2 forskellige bus-
ser og til sidst en taxi fra 
Itea til Galaxidi det hele 
tog i 6 timer så vi var godt 
brugt da vi ankom havnen, en meget gammel malerisk fisker og søfarts by som 
ligger godt beskyttet i den Korinthiske bugt.  

Hyggelig by med gode restauranter til fornuftige priser.   

I havnen fandtes vand, strøm og diesel fra lokal diesel sælger. Han kørte rundt 
i en lille lad bil med en tank på ladet, dieselprisen svingede hele tiden om det 
var morgen eller eftermiddag.. 

En noget aparte og utraditionel købmand ligger direkte på havnefronten, en 
oplevelse man ikke skal lade gå næsen forbi! Havnepenge kun 5 EUR! 
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12. september. Galaxidi. Efter et skønt morgenmåltid i høj sol med 32 gr og Bi-
mini sat over cockpit, blev der gjort klart skib til at lade fortøjningerne gå med 
kurs w over mod en lille ø Trizonia 18,6 sm som ligger tæt op af fastlandet mod 
Nord med smukke høje bjerge i baggrunden og med halvøen Peloponnes mod 
syd. Ingen vind så sejladsen var med motor.  

Vi gik til kaj kl. 14.30 og havde lige fortøjet og kikke os lidt omkring, havnefron-
ten så lidt forfalden ud og flere huse var slet ikke færdigbygget da Annedorte ud-
bryder ”her er sku røv sygt” hun kommer også fra en pænere familie! Annedorthe 
havde måske ret men jeg kunne ikke forestille mig disse ord komme ud af hendes 
mund, den pæne dame fra Charlottenlund, men hun havde ret, indtil vi bevægen-
de os en tur i land og kom om på den anden side af de par ikke færdigbyggede 
huse som de kaldte byen.  

Her ligger en malerisk lille klynge huse med beboelser og flere restauranter, samt 
en smuk kirke der lå ude på en lille pynt, se det var noget helt andet!  Med et 
smukt vue mod Nord mod fastlandet. 
Aftenen endte med det mest fantastiske tordenvejr jeg nogensinde har oplevet, det 
lynede og tordnede uafbrudt i 2 timer med meget smukke lyn og rumlen over 
bjergene.  

13.september 09:30 Trizo-
nia fortøjninger kastet, kurs 
W mod Patraz en mindre 
storby på N siden af Pelo-
ponnes’ med ca. 168.000 
indbyggere.   
Vejret smukt med svag vind 
og lettere overskyet, genua 
sat for en kortere bemærk-
ning, vi var nu i farvandet 
det Ioniske Hav med 2 ti-
mer til Patraz men først 
skulle vi passerer under den 
store meget smukke bro 
”Bridge Rio” obs! her er der 
trafik separering så det er vigtig at kalde broen for tilladelse til at passerer, den fik 
vi så. Vi skulle holde os i SB side af sejlretning.   
15:10 Ved indsejling til Patraz er der mulighed for at ligge i Marinaen på østsiden 
af havnen eller gå ind i selve trafikhavnen og ligge kaj langs eller ved muring. 
Vi valgte at gå ind langs kajen. (Det skulle vi ikke have gjort) om natten blæste 
det op til hård kuling med søerne ind på SB side så vi måtte have alle brugbare 
fendere sat. 
Båden hoppede og dansede så det var en lyst, det var svært at få søvn den nat, 
men efter kl. 12.00 løjede vinden meget af, (er normalt for området) så til sidst 
blev det helt stille så vi kunne få sovet ordentlig. 
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Conni og jeg sover i for kabinen, kl ca. 04.30 hører vi et voldsom postyr med fle-
re højtråbende stemmer, jeg springer op af for lugen og ser en yngre gennemblødt 
mand er ved at kravle op på for dækket, jeg spørger hvad han laver du der ”sorry, 
sorry” siger han, jeg faldt i vandet, så derfor prøvede jeg at komme op via båden. 
(Godt han ikke havde slået hovedet) men alt gik godt. Så det var efterhånden 
svært at falde i Søvn.  Næste morgen spurgte skipper Hummer, hvad var det for 
en larm ude ved jer i nat?? (Nå det var bare en pirat der ville ombord)!! 

Det kan ikke anbefales at ligge i Industrihavnen i Patras da der er meget uroligt 
samt megen erhvervstrafik.  
Patras by er et besøg værd, det er en meget spændende by med mange smukke 
Bygninger masser af lækre shopping forretninger samt rigt på cafe og restaurati-
ons liv.   
 
15. september Patraz, fortøjninger kastet, kurs sat øst mod øen ”Kefalonia” 48 sm 
med bugten ”Sami” som distinktion, frisk vind op til 15 kn om SB. Vel ankom-
met kunne vi gå til kaj med ankeret droppet for og fortøjning agter mod kajen, 
som er normalt i det græske øhav hvis ikke man ligger for anker i bugten. Under 
vores havnemanøvre hvor vi passer på ikke at droppe vores anker ovenpå eller på 
tværs af nabobådens anker, dukker en ung (smuk) kvinde frem fra nabobåden 
”Utopia” og råber hysterisk at vi skal være opmærksomme på hendes anker, det 
er klart at vi passer på men hun var meget sur.  Alt går vel og vi kommer godt til 
kaj! 
Byen Sami er verdenskendt for optagelser af filmen”Captain Corelli´s Mandolin” 
filmen handler om tyskernes integrering af øen og byen Sami, hvor Captain Co-
relli narrede tyskerne ved brug af 
hans mandolin. 
 
På SB side af ”Freedom” ligger som 
sagt en stålbåd ”Utopia” med et yngre 
par og en lille baby, det viser sig at de 
er utrolig søde, de er sammen med en 
anden båd, som sejler rundt som ”Et 
sejlende Cirkus” de optræder rundt 
omkring med forskelligt artisteri, line-
dans mellem riggen etc.   
 
Fortsættes næste nr.     
 
 
 
 
 
 
 
            Livsglæde 
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Vore lokale kontakt i Svendborg 
Frederiksø 3A 
5700 Svendborg  

 

Bjørn Normann   +45 5357 1075  
 
syd@yachtbroker.dk 
www.yachtbroker.dk 
 

Returadresse: 
Thurø Sejlklub 

Hyldebærvænget 4 
5700 Svendborg 


