
 1 Thurø Sejlklub 
 

Thurø Sejlklub  

G
A

M
B

Ø
T

P
O

S
T

E
N

 

Nr. 3  juli, august, september 2020 

 G
O

D
 S

O
M

M
ER

 



2 Thurø Sejlklub 

KRAMKISTEN 

Sommerkup 
 

Den ultimative foldecykel  ”STRIDA” til salg. 
 

Cyklen er udstyret med 2 skivebremser og i stedet for en olieret kæde, har den 
bæltedrive. Det sidste betyder at man kan lægge den på en køje, uden der kom-
mer snavset olie på underlaget. 
 

På Stridas hjemmeside www.strida.dk kan du se meget mere om 
”foldecyklernes Rolls Royce”, herunder at den vejledende brugtpris ligger om-
kring kr. 3.900. 
 

Denne cykel, der har lidt originalt ekstraudstyr sælges som udgangspunkt for kr. 
3.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvendelse til Carl Nielsen mobil 20 48 58 75. 
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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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Juli:    Sommerferie 

 

 

 

 

 

 

 

 

August:  

    03. Start aftenkapsejlads 

    05. Start Pigesejlads 

    11.   Start sejlerskole kl. 18,45 

    23. Hyæneræs - SSS, se indbydelse  
    28. Bøf og salat 
    29.  Ø-Havet Rundt - se side 23 

 

September: ??? 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 15/9 2020 

Til orientering!         Tilmeld dig nyhedsbrevet ”klubblad” på hjemmesiden  
                               og få Gambøtposten sendt på mail.  

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 

 

Foråret og forsommerens aktiviteter har for os alle klubmedlemmer væ-
ret i forhold til de restriktioner der var givet fra myndighedernes sider 
omkring forsamlingsforbud og afstand mellem personer. Efter stramnin-
gen i marts måned er kravene langsom blevet slækket, så klubben næsten er tilbage 
med forsamling og aktiviteter i alle vores udvalg efter sommerferien. 
Der skal lyde en ros til medlemmerne, da de har respekteret DS anbefalinger. 
Vi mangler dog den endelige beslutning om muligheden for afholdelse af jubilæumssej-
ladsen Øhavet Rundt, jeg håber stadig at det kan lade sig gøre, så vi til dette arrange-
ment næsten kan glemme, hvordan stramningen føltes. 
Alle underudvalg er anmodet om at ajourføre årets resterende aktiviteter, på hjemmesi-
den, så I alle kan holde jer orienteret, og se på de muligheder der er for årets resterende 
aktiviteter og kapsejladser. 
På hjemmesiden er ligeledes nyheder/nyhedsbrev til jer og de udsendte breve omkring 
Corona. 
Dansk Sejlunion har nu på deres hjemmeside lagt alle spørgsmål der er kommet i perio-
dens løb ind, og svarer os alle omkring bl.a. tolkning af de få restriktioner der stadig er 
gældende, bl.a. forsamlingsforbud med et større antal deltagere. 
 
Klubben blomstrer igen af aktiviteter, de unge klubmedlemmer har villet på vandet og det 
er lykkedes med forbehold.  Vores J-70 kapsejlere er også kommet i gang, og nu starter 
mandag kapsejladsen op med deltagelse af klubberne omkring Svendborgsund. 
Bestyrelsen igangsatte for året 2020 et nyt initiativ, hvor alle klubmedlemmer/ udvalg 
kunne søge midler til nye projekter Der er stadig midler i puljen, så har du en god ide der 
skaber aktivitet i klubben, kontakt næstformand Jesper Henriksen. 
 
Har du fået sat nye flag på dit stag, kontakt bestyrelsen og få en ny klubstander, samtidig 
få også et nyt DS-flag, så du er klar til at ligge ved Tursejlerbøjerne over hele Danmark, 
på din sejlads gennem det danske landskab i år. 
 
Sejl på togt til de danske øer, og få nye stempler i dit Ø-pas. 
 
Sejl sikkert gennem sommeren: Fik du ikke tjekket din oppustelig redningsvest i foråret 
så gør det nu, husk også at sikre dig at der er en redningsvest til alle ombord uanset al-
der. Vil du vide mere gå på Søsportens Sikkerhedsråd hjemmeside. 
TSK oplever også den øgede interesse for sejlads, der er vækst i medlemstilgangen, og 
mange henvender sig for at forhøre om en bådplads. Det lover godt for de kommende år.    
 

God sommer i det vekslende danske vejr. 

Ib Oldrup 



6 Thurø Sejlklub 

 



 7 Thurø Sejlklub 

 

 



8 Thurø Sejlklub 8 

 

 

 



 9 Thurø Sejlklub 

Nyt bestyrelsesmedlem i TSK 

 

I forbindelse med min indtræden i bestyrelsen for Thurø Sejlklub er jeg blevet 
bedt om at skrive lidt om mig selv. 
 

Jeg er født og opvokset ved vandet og har lige siden beskæftiget mig med van-
det, både i fritiden og som erhverv. I mine unge år var det først jollesejlads og 
siden kølbåd. Det var dengang især kapsejlads, der fangede min interesse. Det 
blev til adskillige sømil på kapsejladsbanerne. Da vores drenge blev så store, at 
de kunne begynde i optimistjolle og siden sejlede Europajolle, 470 og 49`er 
blev det ikke til så meget sejlads selv. Tiden gik med at fragte dem til stævner 
rundt om i hele Europa, og det gav os alle store oplevelser. Jeg var dog stadig 
på vandet næsten hver dag som bådfører af Amtets/Statens miljøskib. Efter at 
drengene har indstillet deres sejlekarriere, er der igen blevet tid til dyrke egen 
sejlads, nu mest som tursejler sammen med konen. 
 

I bestyrelsen vil jeg gerne medvirke til en fortsat udvikling 
af klubben, med mange forskellige aktiviteter, fællesskaber 
og en kultur, hvor vi alle respektere og værdsætte forskellig-
heden.  
 

God sejler sommer Vagn  

 

 

Og her skulle der så være et indlæg fra Malte…. 
 

Sejl og Studer. 
 

Det kommer i næste nr. af Gambøtposten  
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Lidt andre dimensioner end vi ser dem på vore ”små” både 
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P.S. - Gnisten Marine A/S 

      Din faste partner på vandet  

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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Ungdomsafdelingen i en coronatid 

 

Vi havde glædet os til sæsonopstart. Forventningen om glade børn på havnen og i 
jollerne er en rigtig forårsfornemmelse. Men i år skulle det være anderledes. Co-
ronaen lukkede Danmark og Thurø Sejlklubs Ungdomsafdeling ned fra 
d.11.marts.  
 

Og hvad gør man så? I starten var retningslinjerne meget klare; alt var lukket. Så 
det gjorde vi naturligvis også. Ingen aktivitet og ingen smittefare. Let at overhol-
de, men godt nok træls for sejlerglade børn. 
 

Efterhånden som ugerne gik, åbnedes mulighederne for forskellige aktiviteter. Og 
straks blev det mere kompliceret at finde vejen igennem forsamlingsforbud, ar-
rangementsforbud og retningslinjer fra myndighederne. Mange rådgav os på vidt 
forskellige måder. Og om vidt forskellige muligheder for at åbne op. Men vi 
holdt os til snusfornuft, Sejlunionens, klubbens bestyrelses – og Fyns Politis ret-
ningslinjer. Det betød, at vi ventede med genåbningen til vi var sikre på, at vores 
godt 50 sejlerbørn + trænere og forældre ikke skulle belønnes med en bøde på 
kr.2.500 hver. Vi mener, at der var to helt overordnede beskyttelseshensyn at tage 
i den situation; naturligvis smittefaren og sundhedsrisikoen, men altså også vores 
sejlklubs renommé og rygte. Det havde nok ikke vakt jubel, hvis vi ryddede forsi-
derne på aviserne med nyheden om, at vi havde kompromitteret coronareglerne. 
 

Vi kom igennem det, heldigvis. Og fra skrivende uge er alle sejlerhold genåbne-
de. Det er en rigtig forårsfornemmelse med alle de glade børn på havnen og i jol-
lerne! Og om lidt er det sommer. Det bliver en god sæson – også selvom om-
klædning og servering af aftensmad først genåbner efter sommerferien. 
 

…….og kunne vi have gjort noget andet? Kunne vi have genåbnet tidligere? Ja. 
Det kunne vi ganske givet. Men det gjorde vi ikke – og vi mener sådan set, at 
måden, vi gjorde det på, var den rigtige. 
 

Jannie, Hanne og Christian  

 

 



 13 Thurø Sejlklub 

Corona optimister: 
Mens vi kun måtte være 10 
personer samlet.  
En fin måde at holde tingene 
adskilt på. 
Området dækket af med mine-
strimler og optimisterne ind-
delt i farver. 
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Handicap afdelingen 

 

Vi er kommet godt fra start i afdelingen efter at Coronakrisen har forsinket starten. 
Vejret har været med os. Vi havde planlagt et prøvesejlings arrangement for at 
gøre opmærksom på den mulighed  Thurø sejlklub kan tilbyde folk med fysiske 
udfordringer. Arrangementet måtte aflyses pga.. Coronaens omsiggribende udbre-
delse. 
Til gengæld har vi fået flere henvendelser fra folk der gerne ville komme og prøve 
at sejle. Det har foreløbig resulteret i 2 nye indmeldelser i Thurø Sejlklub. 
 

Vi har været godt hjulpet med 3 Twin både, nu skal vi have vores 2 Mini-12 meter 
både gjort klar. 
 

Jeg har også et lille hjertesuk: 
Til de af klubben medlemmer der låner vores både til en sejltur vil jeg på det kraf-
tigske henstille til at I efterlader bådene i samme orden som I indtog dem, dvs. 
tovværk pænt rullet op og alt på sin rette plads. Hvis I ønsker at benytte bådene 
fremover bedes I henvende jer til undertegnede evt. på  mail eller telefon, se under 
handicapsejlads eller kom og mød os på pladsen, vi sejler onsdag eftermiddage. 
 

 

 

Erling Justesen 

Handicap afdelingen 

Thurø Sejlklub 

Redaktionen har observeret: 
 

Der er utrolig mange af vore unge, og de lidt ældre medlemmer der har glæde af 
vore padleboard og fun kajakker…. 
 

Men, men, men de placeres efter brug, så der ikke er plads til at vores kørestols-
brugere kan komme til toiletterne, det må vi alle kunne respektere.  
 

De hjælpere der skal hjælpe vore handicappede skal ikke også til at flytte 

diverse ting. De skal hjælpe de handicappede. 
 

Vær sød at respektere  flisegangengens friareal til de handicappede.  
 

Handicapafdelingen holder ikke sommerferie så husk også fri P-Pladser om ons-
dagen. 
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Sejlerskole juli – august – september 2020 

 

Sejlerskolen har ikke været i gang endnu i år grundet corona situationen og de 
pålagte begrænsninger med hensyn til afstand mellem personer og forsamlingsan-
tal.  
 

Sejlerskolen havde planlagt at starte op med informationsmøde den 21 april og 
sejlads den 28. april. Der var planlagt 8 undervisningssejladser frem til den 16. 
juni, og ferielukning uge 26 – 32 med undervisningsopstart efter ferien tirsdag 
den 11. august. 
 

Sejlerskolen har nu planlagt at starte op efter sommerferien som oprindeligt 
planlagt tirsdag den 11. august kl. 18:45. 
 

Elever der oprindeligt var tilmeldt til at starte i april, vil blive kontaktet og infor-
meret og bedt om at henvende sig til sejlerskolen for at bekræfte, at de fortsat er 
interesseret i at deltage med opstart den 11. august. 
Undervisningen vil derfor i år kun bestå af 6 – 7 lektioner mod normalt 12 lektio-
ner. Prisen vil til gengæld blive reduceret fra kr. 900,- til kr. 450,- . 
 

I sidste udgave af Gambøtposten appellerede jeg til klubmedlemmer om at over-
veje, om ikke der var nogen der kunne tænke sig at bidrage til sejlsportens frem-
me og sejlerskolens videreførelse ved at melde sig som instruktør i sejlerskolen. 
Desværre ingen reaktion. Vi har hårdt brug for nyt blod, hvis sejlerskolen fortsat 
skal være en del af Thurø Sejlklub i fremtiden. Der vil være mulighed for at få en 
af klubben betalt instruktøruddannelse. Hvis man er i tvivl om noget i den forbin-
delse, så kontakt Steen Andersen på mobil 22523701 og få en snak om sagerne. 
 

Sejlerskolen håber fortsat på en god sæson 2020 trods den sene opstart og de for-
skellige begrænsninger. 

 

 

Steen Andersen 

Udvalgsformand  

Sejlerskolen       
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Status for J70’erne og deltagelse i DS Sejlsportsliga 

 

I den længst forgangne vinter har de 4 både fået en virkelig kærlig hånd – mere 
kærlig end foregående vinter. Der var en række ting der trængte til en lidt mere 
blot vask, voks og højt humør. Bl.a var nogle fald, klemmer og frølår godt slidte, 
og kulfibermasterne 
skulle have en ordentlig 
gang lak! Der for blev 
masterne strippet for en 
række beslag, slebet rig-
tig grundigt af, kørt til 
opvarmet hal, og lakeret 
flere gange med en god 
lak, så de nu forhåbent-
lig kan nøjes med 
”almindelig” pleje de 
næste par år. Kulfiber-
masterne påvirkes som 
så meget andet også af 
vind og vejr (UV stråler) 
og derfor skal de faktisk 
lakeres jævnligt. 
 

Der var også nogle små-skrammer på skrogene rundt omkring, og det har særligt 
Erik klokker nu udbedret, så det faktisk slet ikke kan ses. 
 

Der er således brugt ekstra mange arbejdstimer på både og grej denne vinter, og 
de var derfor i 
”særlig” topform da 
de blev søsat i starten 
af marts. Så vil no-
gen måske sige: star-
ten af marts…var det 
ikke der hvor ??? Jo, 
det var! Få dage efter 
søsætning dukkede 
der en fyr ved navn 
Corona op, og så gik 
alt, som bekendt, i 
stå… 
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Lær at sejle, hold dit grej i 
orden,  

planlæg din tur,  
ha’ en livline til land og  

brug vesten. 

Optimistiske som vi var, besluttede vi dog at lade bådene ligge i vandet, da det her 
Corona jo snart måtte drive forbi, men ak….ugerne gik med bådene liggende me-
get flotte og sejlklar, men fastholdt i fortøjningerne. 
Alle er vel bekendt med den senere udvikling og den gradvise åbning af samfun-
det, og derfor kunne bådene slippes fri til først sejlads for faste 2 mands besætnin-
ger med 48 t imellem, til senest hvor vi igen er startet på mini-fleet (kapsejlads) om 
torsdagen, ganske som vi plejer. Sejl og Studer er også ved at tage bådene i brug 
igen, mandagskap er også startet osv. osv. Herligt 

Af samme grund har der heller ikke været afviklet stævner i DS Sejlsportsliga dette 
forår. I stedet er der forsøgt kompenseret med tilbud om elektronisk kapsejlads (e-

sejlads)…nogen havde mere flair for det end andre, men nu er det den ægte vare. I 
starten og slutningen af august er der lige stævner i hhv Århus og København, og 
vi er netop nu igang med træningen til de 2 stævner, så vi atter kan få lidt tempo i 
armene og gen-opfrisket regler m.m.  
 

Afslutningsvis, så er det med en ihærdig indsats lykkedes at få  
flere lokale sponsorer til at bakke op om J70’erne, heriblandt  
Fynske Bank med et større beløb. 
 

Med håb om en fantastisk sæson for alle sejlere fra nu af  
(ultimo juni) og frem til efteråret, uden flere kedelige afbrydelser  
 

J70 udvalget/Henrik Sørensen  
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En helt fjerde sejlads… fortsat fra sidste nr. 
 

17. september.  
Keld og ut. havde set at oppe i rig-
gen på nabobåden ”Utopia” hang 
en uro formet som en Vietname-
sisk sørøver junke, den var da me-
get morsom blev vi enige om, da vi 
så at skipperen (som er den smuk-
ke artist pige) sad og samlede no-
gen magen til og malede navn på 
skroget, Keld og jeg kikkede på 
hinanden og vups vi måtte have et 
svar på om det var nogle hun solg-
te! Ja vi kunne godt købe hver en 
men prisen er 50 EUR altså kr. 
375,- nå det skulle vi lige overveje. Kelds frue Ane Dorthe syntes den var 
grim, og hvad skulle vi med den og i øvrigt var den sikkert fremstille i Kina 
til 5 EUR.  
Når man nu alligevel er i Sami på øen Kefalonia skal man ikke undlade at 
besøge den kendte undersøiske hule ”Drogarti Cave” eller Den blå grotte, 
som ligger i ca. 30 meters dybde og 1 km fra havet. For at komme derned 
skal man gå ned gennem en meget smal og mørk gang der er udhugget i klip-
pen indtil den undersøiske sø dukker op. Her blev vi så roet rundt af en båds-
mand, en mærkelig fornemmelse, specielt hvis man har tendens til klaustrofo-
bi!   
På vejen tilbage til marinaen badede vi i det skønne varme middelhav. Da vi 
kom tilbage til båden, havde vi besluttet at købe 2 stk. ”Utopia” uro. Det 
skulle senere vise sig hvem der havde ret med prisen! 
 

18. september.  
10.30 afgang Sami på Kefalonia efter et dejligt morgenmåltid og høj sol, in-
gen vind, motor igen, igen! Kurs mod ”Ithaki”12.30 ankomst ”Vathi” på Itha-
ka anker droppet i en skøn bugt. Det siges at Odysse er født her på denne ø i 
”Kioni” og senere blev konge. Det var også Odysse som blev gift med den 
smukke Cleopatra. Odysse var ham der opfandt den Trojanske hest da heller-
ne belejrende byen Troja for et par år siden! 
 

 

19-20. september  
10.10 anker let afgang Vathi med kurs mod bugt ”Babu” nord på 
”Meganisi”14.19  anker droppet.  Keld havde en aftale med en Østrigs ene-
sejler der lå med sin Bavaria 37 i bugten. Aftalen var at vi skulle mødes i land 
og vandre om på den anden side af øen. Her er der en del lokale tavernaer 
med god original græsk mad.  Pludselig hører vi en larm fra en bil der kom-
mer ned af vejen til bugten. 
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Mærkeligt bilen fortsætter med god fart ud i vandet, og farer afsted som en speed-
båd, med tillukkede vinduer, ja så har man set det med. Til orientering var det ikke” 
James Bond”.  Aftenens mad var super lækker, men husk lygte. Det glemte vi, og 
her er der bare bælg mørkt. Så vi famlede os de ca. 2 km tilbage til bugten, hvor vi 
lå! 
 

21-22. september 10.47 Babu på Meganesi anker let, kurs øen ”Lefkas”, kaldet de 
smukke bugters ø. Under vejs passerede vi øen ”Skorpios” som tidligere ejedes af 
den kendte skibsreder Aristoles Onasis. Øen blev solgt for 120 mil. til en Russisk 
forretningsmand! Byen Lefkada. som den hedder, er en by med indbyggerantal på 
ca.10.000. Byen er en gammel by, som gennem tiderne har været vigtig handels og 
gennemsejlings sted for trafik fra Nord og syd i det Ioniske hav. Da Lefkas er land-
fast, er der bygget en lang kanal med drejebro, som skal forceres på bestemte tids-
punkter. 
13.46 11,2 sm droppede vi ankeret midt i havnen. Her er livlig trafik med mere end 
2000 charterbåde, så det er med at holde tungen lige i munden. Om aftenen spiste vi 
på en taverna midt i byen i en lang smal gyde, hyggeligt. Super mad og god betje-
ning som det altid er her (det kunne nogen lære noget af)!   
               Fortsættes side 22 

 

 

 

 

 

 

Pas godt på dig selv og de andre på vandet! 
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Velkommen til nye medlemmer i 

Thurø Sejlklub 
 

 

Louise Caspersen 

 

Signe Jenny Bengtson 

 

Kim Lundqvist 
Louise Mohr Lundqvist 
Kasper Mohr Lundqvist 

Christian Bjørn Mohr Lundqvist 
 

Gert Petersen 

 

Katrine Thorbjørn Andersen 

 

Preben Ringgaard Møller 
 

Kristoffer Skinnebach 

 

Morten Wolf 
 

Klaus Strandhauge 

Pia Strandhauge 

Louise Strandhauge 

Sofie Strandhauge 

 

Jakob Lund 

 

Ingrid Vestergaard Runge 

 

Kåre Bitsch 

 

Alexander Borch-Andersen 

 

John Rerskov Sørensen 

 

Børge Bisgaard 

 

William West Poulsen 

Bent Domino 

Susanne Domino 

Magnus Domino 

Maja Domino 

Maria Domino 

Mathilde Domino 

 

Per Thue Sørensen 

 

Stine Marie Abildgaard  
Mathiesen 

Kristian Fabrisuis Abildgaard 
Mathiesen 

Caroline Marie Abildgaard 
Mathiesen 

Hanne Marie Abildgaard  
Mathiesen 

 

Pernille Lundberg Nielsen 
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 | Fortsat fra s. 19 

 

23-24. september  
8.30 afgang Lefkas Marina kurs N gennem Kanal ”St. Mayra” drejebroen som er 
åben kl. 9.00, mod ”Paxos” til en skøn sikker bugt ved navn ”Lakka”som er om-
kranset af lokale huse og dejlige tavernaer. Anker droppet kl.15,26 sm 39,4 ser 
ud til at der er godt bundhold. Her er der mulighed for at ligge med stævnanker 
og hæk mod molen hvis man har lyst til det. (Advarsel) ved megen vind fra Øst 
er der høj skvulp mod molen! Godt vi valgte det første for om aftenen blæste det 
kraftig op med vind og sø fra Øst lige ind i bugten så vi hoppede og dansede den 
hele nat!  
Bugten bliver i løbet af dagen helt fyldt op med ankerliggere så vi håber og be-
der til at alle har sørget for at ankeret holder.  På et tidspunkt kaster en 
45´Amstel sejlbåd fra Schweitz anker. De skal nu med deres gummibåd sejle 
hold fast 4 stk. Afghanske Mynder i land for at lufte dem, god fornøjelse!! Om 
aftenen skal vi 3 af os i land for at spise på taverna. Det blæser rimelig godt og 
søerne pæne store, så det er spændende om vi kommer i land med tør bagdel, i 
den lille dinghy. Det var lige ved at gå galt, men det lykkedes med en våd bagdel 
og lidt knubs på benene! I øvrigt fik vi en fantastik lækker græsk menu. På vejen 
ned til havnen, kom vi forbi en kiosk hvor man typisk køber disse afskyelige 
souvenirs, og hvad hænger her og flagre? Vores fine ”Utopia” junke made in 
China uden navn, men til 5 euro, øv Ane Dorthe havde ret.  
Efter en urolig nat med megen sø i bugten, gjorde vi klar til morgen måltid i 
cockpit, Ane Dorthe udbryder pludselig, hvor er vores flag. ”Margrethe” som vi 
kalder Dannebrog er forsvundet i nattens løb. Mærkeligt, skipper mente bestemt, 
at hun måtte være stjålet. Det er ikke så godt at sejle rundt uden nationalitet på 
båden, (det skulle senere vise sig at det ikke er smart)! 
 

25. september 

 9.45 Afgang ”Lakka” 
kurs N ”Syvota”som 
ligger lidt syd for 
”Igouminitsa” på fast-
landet overfor sydspid-
sen af ”Korfu”. Igen og 
igen motorsejlads, men 
højt flot vejr.13.12  
12.7 sm. Ankeret drop-
pet udenfor” Syvota”. 
Der er dømt badning og 
frokost, super 
skønt!”Syvota” havn 
anløbet. 
For 2. gang på 14 dage 
fortøjet med liner til 
land. ” 
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Guada de Civil”det er på dansk Told og skat, de beder os om at stoppe motoren, 
Py ha hvor er her dejligt varmt 35gr. ”Syvota” er en typisk turistby med masser 
af tavernas i byen og rundt havnen, med mange butikker der tilbyder smykker, 
ure og andet souvenirs, vi hører også der bliver talt dansk flere steder. Keld har 
en trumf i baghånden han har været her før og kender en taverna hvor det mest er 
lokale stamkunder der komme her og spiser, den skal vi prøve! Hold da op det er 
den næst største stegs jeg har spist 400 g et super stykke kød. 
 

26. september  
10.08 ”Syvota” Af-
gang, kurs NNW 
”Mandraki Marina” 
på”Korfu” ved foden 
af den skønne gamle 
fæstning, vind1 kn. 
Lettere overskyet regn 
og sol. Motor. 13.30 
anløbet” Mandraki Ma-
rina” i øsende regn. Fin 
plads med murings line 
for og agter liner til 
kaj.  
 

27. september  
hele dagen brugt på ”Sigt Sie 
ing i” Korfu´s skønne by der 
oser af historie, med de meget 
smalle gader med de mange 
cafeer og tavernaer. Helt fanta-
stisk at gå aftentur her i den 
skønne varme kun iført let 
sommertøj og se de rene ga-
der!! 
For at komme fra havnen skal 
vi forcer den gamle fæstning 
gennem 2 dobbelt ringmure, så 
der var virkelig gjort noget ud 

af at beskytte byen.  
 

Korfu by er en stor kulturel oplevelse, med de mange smalle gader og de smukke 
venetianskes huse. 
De mange cafeer og tavernaer, Her er der rig mulighed for en skøn Græsk mid-
dag, samt at få fødderne renset! 
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Efter en dejlig varm aften i byen vend-
te vi tilbage til båden gennem fæstnin-
gens 3 meter tykke indgangs porte, fra 
en af fæstningens gamle bygninger 
lyder der ud i natten klassisk musik, 
der er åbenbart musikskole der helt 
vildt skønt. Det var en god afslutning 
på Korfu. 
 

 

 

 

 

28. september  
9.25 afgang Man-
draki Marina for 
motor kurs 293 
NNW. 0 vind flot 
sol op langs Kur-
fu´s NØ kyst til 
SB byen ”Ksamil” 
Albanien kun 15 
sm. Kl 18.30 ob-
serverer vi flere 
delfiner tæt på bå-
den, kl. 18.31 får 
vi den flotteste 
solnedgang man 
kan ønske sig med 
lettere krusninger 
på havet.  
Natten falder på, 
nu venter der os 
ca. 10 timers sejlads til ”Brindis” i Sydøst Italien. De første timer er der ingen 
trafik, men vi skal holde et vågent øje, for der går mange færger fra Græken-
land og Albanien til Italien. Når vi nærmer os den Italienske kyst skal vi være 
opmærksomme på fiskere og deres garn. Fiskerne er ikke gode til at føre lan-
terner! Skipper Keld meddeler mig, at jeg godt kan gå til køjs, der er ingen 
grund til at vi sidder lårene af hinanden i cockpittet.  

Skipper på Freedom, Keld,  tager 

sig et velfortjent fodbad………... 
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Pludselig vågner jeg, da jeg hører 
kraftig motorlarm og Italiensk 
ryst. Skipper taler med nogen nu 
på engelsk, hvad var nu lige det 
for noget? 

Efterfølgende forklarer Keld, at 
det var kystvagten der ville kon-
trollere hvad vi var for nogle. Vi 
manglede jo et nationalitetsflag 
(Magrethe) men Keld fik forklaret 
hvorfor, så det var ok og vi kunne 
fortsætte en rolig nat til 
”Brindisi”. 

        
 

 

29.september  
04.00 ”Brindis”. Havn anløbet lagt til ved ”Danese” Yacht Værf hvor båden skul-
le på land for vinteren. Dagen efter sejlede vi en lille tur rundt for at se byen fra 
havnefronten. Da vi pludselig bliver vi sejlet op af en patruljebåd og de skælder 
os ud for manglende nationalitetsflag altså ”Magrethe” som er forsvundet, det tror 
de ikke på og vil nu se pas og skibspapir og er meget aggressive, så det er med at 
have evt. et ekstra dansk flag ombord. Aftenen sluttede med en super lækker mid-
dag på havnen 

på Ristorante Pizzeria ”La Nassa”med den skønneste Risotto og en fantastisk 
hvidvin. 
1. oktober 12.45 fløj vi 
hjem fra ”Brindisi” til 
CPH kr. 862, pr billet.  
  
Vh. Bjarne Huusfeldt 

Delfiner undervejs…. 

Tak til Bjarne og 

Conni for en rigtig 

fin historie fra en 

anderledes tur.. 

Og til Keld der 

gjorde det muligt. 
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Pigerne i gang igen 

Endelig kunne vi komme i gang….. 

Med et forsamlingsforbud med 50 personer valgte vi at sætte gang i Pigesejladsen 
igen. Lige nu er vi 60 piger tilmeldt og registreret i pigeregi. Det er lidt mere end 
vi måtte forsamles, men besætningerne er ALDRIG fuldtallige, så vi valgte at gå i 
gang.  

Vi har haft 3 dejlige onsdage, hvor det bare har været så skønt vejr. Glæden var 
simpelthen stor i skibene for at få lov at mødes igen. Nu glæder vi os til en forhå-
bentlig dejlig efterårssæson uden yderligere corona udbrud og med det nedluk-
ning. 

Pigeudvalget ønsker alle en rigtig god sommer med vore familier, hvis i skal ud at 
sejle, så træn mand over bord… inden det måske bliver rigtig aktuelt. 

Pas på derude, der er mange nye sejlerbesætninger, som endnu ikke er så rutineret 
ude på vandet. Skyldes at mange har købt skibe for at holde aktiv ferie i DK.  

Afslutning med god afstand og 
med Rose vin skænket af:  
 

Sydbank  
 

til alle pigerne, tak for det. 
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Vore lokale kontakter i Svendborg 

Frederiksø 3A 

5700 Svendborg  

 

Bjørn Normann   5357 1075  
 

 

Returadresse: 
Thurø Sejlklub 

Hyldebærvænget 4 

5700 Svendborg 


