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Sauna…..

I stedet måtte der sendes dykkeassistance
ned som kunne ”skære” pælene ved bunden.
Pælene skulle væk da pontonen, hvor saunaen skal placeres ikke kunne være der i
bredden.
Lige nu er der en forventet levering af sauna og ponton i uge 44. Saunaen er ved at
blive monteret op på fabrikken i øjeblikket.
Saunaudvalget ved Ingeborg

De store kræfter blev sat ind for at
fjerne de to pæle som ”Gambøt” har
være fortøjet i.
Forgæves…..
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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

Målere

Ole Jensen

aktiviteter@thuroesejlklub.dk

41 57 53 98

Listefører

Gert Bjerrum

listefoerer@thuroesejlklub.dk

62 21 25 60

SejlSikkert ambassadør

Mette Hundahl

sikkeramb@thuroesejlklub.dk

24 45 90 40

Øvrige

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

07.
10.
12.
28,
29.

Årsmøde handicap
både på land
Årsmøde Sejlerskolen
Tilmelding til pigernes årsmøde
Årsmøde Saunaudvalg

November:

01.
04.
05.
13.
13.
16.
18.
19.
21.
28.

Travetur i Smørmosen/ Ingeborg
Årsmøde Pigesejlere
Årsmøde Kommunikationsudvalg
Årsmøde J-70 kl. 16,30
Årsmøde Sejl og Studer
Årsmøde Kapsejlads
Årsmøde Husudvalg
Årsmøde Broudvalg
Årsmøde Ungdomsudvalg
Travetur i Christiansminde/ Inna

Januar:

03.

Travetur i Sophienlundsskoven/ Gitte

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

OBS: DEADLINE næste blad d. 24/12 2020
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Vi giver ordet til formanden
Efteråret er på vej, de fleste både tages på land og vintersæsonens arbejde påbegyndes.

Ib Oldrup

Vi har nu i klubben levet i lang tid med Corona, og tilpasset aktiviteterne i forhold til sygdommens karakter med muligheder for alligevel at kunne dyrke vores
sejlsport næsten 100 procent. Ikke mindst med udfordringen omkring Øhavet
Rundt 2020 som i år blev en Light Udgave,
Selv om vi manglede det sociale islæt med festarrangement om fredagen for at
fejre jubilæet, havde mange både tilmeldt sig sejladsen, som kunne foregå og
afvikles på en tilfredsstillende måde, og der deltog flere både end udvalget havde håbet på. Så konklusion må være, vi vil gerne på vandet og skabe sejlerglæde.
Tak til Udvalget.
Alt i alt har sæsonen været god da vi først kom rigtigt i gang lige inden sommerferieperioden, alle udvalg giver positive tilbagemeldinger på sæsonens sejladser
selv om der skulle passes på med at leve med risikoen for smitte, som nu igen er
tiltaget i den seneste periode.
Udvalgenes bestyrelser skal nu i gang med de årlige årsmøder i fjerde kvartal,
og drøfte nye ideer for næste sæson, jeg håber at der på alle møderne kommer
mange nye klubmedlemmer som har lyst til at gøre et arbejde for klubben og
andre medlemmer. Du kan støtte op om det uvurderlige arbejde som udføres ved
din deltagelse, det koster alene lidt af din tid, men samtidig kan du møde andre
medlemmer til en snak om det fremtidige klubliv.
Klubbens organisation er under forandring, vores mangeårige kasserer i jobbet
Lars, proklamerede på klubbens generalforsamling i januar måned, at nu var det
tid til at klubben det næste år finder en ny kasserer. Bestyrelsen er på jagt ikke
alene på at finde andre klubmedlemmer som kan og vil tage over i bestyrelsesog udvalgsarbejdet, men også at tage hul på en ny måde at håndtere klubbens
forskellige opgaver, som hidtil har ligget på skuldrene af Lars.
Vi har startet op med et møde for Bestyrelse og Underudvalg, hvor Conventus
(fa. med regnskabssystemer m.v. for Idrætten) har præsenteret hvad der er muligt.
Vi har søgt DIF og DGI´s sommerpulje til dækning af udgiften på kr. 4.000, -, til
klubudvikling herunder omkring regnskab, medlemsregistrering og klubblad, og
vi er glade for at det blev godkendt.
Tak til vores hovedorganisationer.
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Kunne du finde dig selv i en arbejdsopgave for klubben i forhold til det organisatoriske i et underudvalg eller hjælpe bestyrelsen med at styre klubbens samlede økonomi, er det bare at
kontakte et underudvalgs formand eller formanden til en snak
om hvorledes vi kan bruge din erfaring i det fremtidige arbejde
til gavn for fællesskabet i Thurø Sejlklub.

Ib Oldrup

—————————————————————————————–———

Bådoptagning:
Er i år lørdag den 10. oktober.

Vi starter kl. 8.00. Husk vær parat med dit stativ og kom i god tid. Vi hjælper
som sædvanlig hinanden. Plan for placering af både på pladsen bliver ophængt i
havnehuset.

Masteskuret:

Øverste hylde i masteskur er klar til master fredag den 2. oktober. Vi kan jo bruge mastestativ 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.
Husk ingen master om sommeren. Find en anden løsning.

Søsætning:

Vil blive den 10. april 2021.
Årsmøde i broudvalg er torsdag den 19. november kl. 19.00 i
Egely
Broudvalget

Thurø Sejlklub

Afrigning af pladsen i :
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Hej TSK!
Jeg har fået det ærefulde hverv
som formand for Sejl & Studér
fra sommer/efterårssæsonen 2020.
Mit navn er Nicolai Langhorn, og
jeg studerer til maskinmester på
SIMAC på 4. semester.
Jeg kommer ikke fra sejlklubsmiljøet, men jeg har tidligere arbejdet på gamle træskibe med sejl.
Jeg blev medlem af TSK og Sejl
& Studér i starten af 2019 – det er
den perfekte måde at kombinere
studielivet med at få stillet lysten
til at være på vandet.
Vi har haft en god sæson trods
Covid-19 med masser af sol, skiftende vindstyrker – og rigtige
mange nye unge medlemmer, der
hygger sig hver tirsdag.
Jeg håber vi ses på kajen.

Tillykke til Simon
med sin bronzemedalje
i DM for Europajoller.

Med venlig hilsen
Nicolai Langhorn
Sejl & Studér
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Det lykkedes Ungdomsafdelingen at holde

Skippers Pipe's Cup
i weekenden den 6 - 7. september. En dejlig
weekend på vandet - i frisk vind især lørdag
- og med flotte resultater fra flere af sejlerne
i opti A, B, C og Zoom8. Vigtigst af alt så
var det et forsvarligt afholdt stævne med
fokus på sikkerhed, venskab og godt humør.
Stor tak til alle sponsorer og en særlig tak til
Ditte Juul Kristensen for igen i år at trække
det største læs.
Der var 91 sejlere og 17 følgebåde på stævnet.
Bedste hilsener
Jannie, ungdomsformandsskabet TSK

Thurø Sejlklub

Livsbekræftende at se sejlere, hjælpere såvel dommere som øvrige hjælpere går til sagen med godt humør og lune…..
Ingen sure pligter her, bare godt humør og sejlerglæde……….
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Sejlerskolen i coronatider
Sejlerskolen har været i gang siden den 11. august. På grund af de forskellige
restriktioner i forbindelse med corona situationen har det ikke været muligt at
komme i gang før. Det er dog lykkedes at samle 9 nye førsteårselever og 4 andenårselever til et noget amputeret undervisningsforløb. Normalt gennemføres
på en sæson 12 undervisningsforløb, men i år bliver det kun til 7 undervisningsaftener. Den sidste undervisningsaften finder sted den 22. september.
Tirsdag den 29. september er der to elever der skal aflægge duelighedsprøve i
praktisk sejlads i klubbens 806èr.
Sejlerskolen har planlagt Årsmøde i Egely til afholdelse mandag den 12. oktober kl. 19 – 21. Alle er naturligvis velkommen til mødet.
Der er investeret en del penge i vedligehold og nyt udstyr på 806èren i løbet af
2019 og 2020:
- Renovering af motor
- Nyt batteri
- Ny windex
- Ny GPS
- Ny cheek blok for spiler skøde
Der udvises fortsat stor interesse for deltagelse i sejlerskolen. På nuværende
tidspunkt ser det allerede ud til at der i sæson 2021 er minimum 15 elever, der
ønsker at deltage. Under forudsætning af at de nuværende 5 instruktører indvilger i at fortsætte som instruktører, kan vi max. håndtere 18 elever.
Jeg er overbevist om, vi med 2 ekstra instruktører kunne bemande 2 ekstra J70
både og dermed undervise helt op til max 26 elever. Med alle de henvendelser
jeg får allerede nu, og den interesse der på grund af corona situationen er opstået for sejlsport, er det ikke urealistisk. Det vil endvidere give en ikke uvæsentlig
indtægt for sejlklubben.
Jeg arbejder på at skabe en pulje af instruktører, så vi for det første er nok instruktører til at kunne bemande det antal både, som er nødvendigt for at dække
den stor efterspørgsel på sejleruddannelse, men også for at kunne håndtere eleverne, hvis en af instruktørerne af en eller anden grund skulle være forhindret i
at komme til en undervisningsaften eller bare havde behov for en fridag eller
ferie. Vi er på nuværende tidspunkt 5 instruktører. Min drøm er at kunne disponerer over 8 til 10 instruktører. Man har vel lov til at drømme store drømme ind
i mellem.
Når ovenstående er sagt, så behøver man jo ikke nødvendigvis at kunne sejle
eller undervise i en J70 båd eller en 806 båd for at melde sig til instruktørpuljen
eller skipperpuljen, som man også kunne kalde den.
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Sejlklubben har mig bekendt en hel del erfarne skippere som i tilfælde af behovet for en stand in skipper en tirsdag aften kunne sejle 3- 4 elever en tur i skippers egen båd med hjælp fra eleverne og på den måde bibringe eleverne skippers
egen viden og erfaring. Jeg kan garantere, at det vil være en rigtig god oplevelse
for både skipper og elever.
Da jeg er optimist, tror jeg på vi i Thurø Sejlklub kan løse ovenstående opgave i
fællesskab, så vi i løbet af de næste par år kan sende mange nye sejlere med duelighedsbevis ud på vandet til skønne oplevelser. Hvis man ønsker nærmere uddybning i noget af ovenstående, eller hvis man ønsker at blive en del af instruktør/skipper puljen så kontakt mig endelig på enten mobil nr. 22523701 eller
mail: steenandersen971@gmail.com

Steen Andersen
Udvalgsformand Sejlerskolen
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En dejlig efterårsdag i Gambøt

Siddende i vores skib Liberte’ ser vi en sjælden gæst være inde at vende i Gambøt
Havn. Den gamle postbåd Hjortø. Det får tankerne til at løbe hen til hvordan man i
svundne tider, kom rundt i de små havne på øerne i det sydfynske,
Nedenstående historie er frit taget fra hjemmesiden omkring Postbåden Hjortø.
Jørgen Greve Rasmussen fik i 1954 bygget en 25 fods kravelbygget motorbåd hos
Henning Henningsens Bådeværft i Rantzausminde.
Båden blev betalt af Jørgen Greve Rasmussen og kostede ifølge Henningsens regnskabsbøger 27.288,50 Kr.
Greve modtog årligt et tilskud fra postvæsenet til postbådens drift. Greve havde et
ønske om at navngive båden "Posten" efter faderen. Dette modsatte postmester A.V.
Hansen, Svendborg sig. Postmesteren bestemte herefter, at båden skulle navngives
"Hjortø"
Postbåden var livsnerven fra Hjortø til fastlandet fra 1957 til 1976. I mange år sejlede postbåden ud i Høje-stene løbet og lagde til på siden af Ærøfærgen. Den sejlede i
årene fra 1954 til 1976 som fast forbindelsesled fra øerne og til fastlandet med både
post og passagerer.
I dag er båden testamenteret til Svendborg Museum og er af Kulturministeriets
Skibsbevaringsfond erklæret for bevaringsværdig.
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Stage - prammen
Greve satte en ære i at sikre post og passagerforbindelsen til
og fra Hjortø. I 22 år følte han sig ansvarlig for de daglige
forbindelser - de først 15 år ud til Ærø - færgen og de efterfølgende 7 år til Vornæs.
På den nærliggende ø, Hjelmshoved, lå indtil 1965 to beboede
landbrugsejendomme, der daglig fik post og avis leveret af
postfører Greve. For at komme tørskoet over det lavvandede
farvand anvendte Greve en 10 fods stagepram.
Isvintre
En isvinter med stabil is var sjælden et problem for øboerne. Vanskelighederne
opstod altid før og efter en periode med is. Når postbåden ikke længere var i
stand til at bryde en rende til færgen, måtte øboerne væbne sig med tålmodighed,
indtil isen kunne stå for to hug med den store økse.
Så vidste øboerne, at isen kunne bære slæder og andre lette køretøjer. Landmændene kunne så levere mælk ud til færgen, og post, gods og forsyninger kunne nå
øens beboere.
At nå fastlandet var kun muligt via isvejen, en med granris markeret rute mellem
Hjortø og Tåsinge.

Hjortø på sin plads ved Dampskibsbroen i Svendborg Havn
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Omstigning i Højestene-løbet
Turene ud til Ærø-færgen var under normale omstændigheder uden problemer.
Greve kendte rutinen og tog højde for vejr og vind. Selvfølgelig har der været
dage med hårdt vejr og grimme ture ud til Højestene-løbet, men ud over et par
fyldte mælkejunger er intet, ifølge et interview med Greve, gået tabt.
Greve beskrev båden som "en del af mig selv, vi har prøvet det hele, og jeg kender båden ud og ind".

Fra vores første ture som sejlende folk, helt tilbage fra 1973 husker vi endnu disse omladninger i Højestene løbet.
Mælkejunger såvel som
personel omstigning gik
gelinde fra Hjortø og til
Ærøfærgerne .
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Postbåden HJørtø i brug da Familien Thomas Aalmann kom sejlende til
Thurø i 2012. Båden lagde til ved Præstelandingen.

Se næste nr. af Gambøtposten…………….
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Balders ” forsvinden” i Storebælt
Efter mange opfordringer og ikke mindst redaktørens skriver jeg lige denne lille
historie til bladet:
Sommerferien 2017 stod for døren. Målet var som så ofte før den Vestsvenske
Skærgård.
Jeg skulle starte alene en uge før sammen med Balder – vores lille Dansk Svenske Gårdhund. Lene (min bedre halvdel) skulle så stå på i Skagen 5 dage senere.
Balder og jeg startede i fin stil ud fra Gambet mandag formiddag. Men allerede
ved Revbøjen vistevejret allerede, at dette var en temmelig blæsende dag, så Balder og jeg blev enige om at gå ned i reb. 2, hvor vi aldrig har været før.
Målet var Samsø her den første dag. I stedet for at stå i vest drejede vinden nordover og øgede til 10-12m/sek. i gennemsnit. Nå... men vores Impala 36 har jo en
stærk motor, så da vi kom til Østbroen og modstrømmen var stærk, blev motoren
startet. Det var i øvrigt også begyndt at regne. Så det var rigtig ”hyggeligt”.
Jeg havde forøvrigt glemt at Balder hader motorsejlads og altid ryster kraftigt,
når denne startes. Jeg var i sagens natur temmelig koncentreret ved bropassagen.
Alle lystbåde var pist væk i dette ”dejlige” sejlervejr. Og da jeg lidt senere skulle
se til Balder var han også pist væk…...
Jeg ledte og ledte i alle tre kahytter. Jeg prøvede tricket med at banke på madskålen – det virker altid. Men – men ikke den dag. Samtidig havde jeg slukket motoren for at berolige ham og kursen var nu her nord for broen ændret til Kerteminde i stedet for Samsø. Jeg blev sat kraftigt af strømmen ned mod broen på krydset – og nu kun for et rebet storsejl.
Panik – panik – og kraftig hjertebanken samtidig med en spirende angst for om
han i et ubevogtet øjeblik var sprunget i det grå Storebælt med temmelig store
bølger. Jeg følte mig nu temmelig meget alene. Ned i kahytterne og lede – op og
passe sejladsen og sikre at vi ikke kom for tæt på broen i den sydgående strøm ned og lede – op igen osv…. Dette forsatte en halv time – så vendte jeg om og
sejlede i samme spor tilbage for at lede. Jeg ved godt, at chancerne for at finde
en lille sort/hvid hund i styrtende regn og stærk blæst med hvide og kraftige bølger med hvide skumtoppe ikke var særlig optimale. Men tanken om at skulle forklare vores 3 børn, at jeg ikke var vendt om for at lede – det spørgsmål drev mig
videre. Jeg ringede til Lene lige før jeg skulle under broen igen.
Og så sagde hun: ” nu tager du dig sammen – vender båden og går ned og leder
igen”. Som sagt så gjort, man er vel en lydig ægtemand. Alt grej (cykler-teltparasol -grill og gummibåd mv. blev i dette herrens vejr møjsommeligt slæbt ind
i hovedkahytten. Det eneste der manglede var en lille hvid pose med et forhjul til
en cykel … da jeg stak hånden ned for at få bedre fat i posen fik jeg fat i noget
varmt og blødt , samtidig med at par brune hundeøjne kiggede op på mig sagde
” hvad - vil du noget – jeg ligger lige så godt, nu du har sat sejl igen” …..
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Jeg kunne også mærke noget varmt på mine kinder, da tårerne piblede frem.

Aldrig er nogle nødrationer
blev spist så hurtigt: Balders
ration af godbidder forsvandt
som dug for solen og ligeså
mine marcipanbrød, som ellers skulle have holdt helt til
Skagen.
Og så blev der hygget igennem på resten af turen til Kerteminde og derpå gået en lang
tur. I øvrigt blev vi alle genforenet i Skagen sidst på ugen
og Skærgårdsturen gik fint
efter planen.
Kim Bünger, Bessie
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Velkommen til nye medlemmer i
Thurø Sejlklub
Karoline Dortea Skov Jepsen

Toke Bang-Andreasen

Bent Rasmussen

Frederik Rask

Stina Cossen

Maria Jensen

Marie Amalie Neumann Andersson

Søren Rasmussen

Louise Jepsen

Thomas Faurbye Knudsen

Thomas Bechmann

Klaus Læborg

Dorthe Kathrine Slot

Nicolai Langhorn

Viola Dröse

Johan Vinkel Sigsgaard

Virgil Jensen Kæmpe

Christian Mejlhede

Stefan Pahuus

Rasmus Windeløw Dirksen

Jesper Mørk

Rasmus Jensen

Fie Hoffmann Lauritsen
Alexander Hoffmann Lauritsen
Emily Hoffmann Jessen
Victoria Hoffmann Jessen

Rasmus Mathiasen

Uta Motz
Elsebeth Skov

Daniel Bjørnholt Christensen
Jonas Basse
Dennis Klejs Jørgensen
Anders Krøyer
Per Janus Böhme

Terese Laursen
Mathias Juhl Winkel
David Wulf-Andersen
Sofus Møller
Flora Juul Holst
Magnus Græsborg Frederiksen
Oliver Søballe Jensen
Pernille Line Ottosen

Thurø Sejlklub
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|
Silverrudder 2020
Af Henrik Snitker
Fredag morgen den 18. september 2020 bød på høj sol, svag vind
og godt 300 både og ligeså mange forventningsfulde sejlere i
Svendborg havn. Det var dagen for starten på årets ”Silverrudder” Kapsejladsen Fyn rundt for singlehand sejlere.
Siden jeg deltog for første gang i 2013 har denne form for kapsejlads fascineret
mig. Intens og krævende, man skal alting selv og går noget galt har man kun sig
selv at takke. Det handler om at presse sig selv, men også at kende sine begrænsninger, man har kun 2 hænder og man skal holde ud hele vejen rundt.

I år deltog jeg i ”Ronja” sammen med 3 andre Impala 27’ere, ”Adela”,
”Cassiopeia”, ”Snorre”. Vi var i løbet ”Small” for både mellem 25 og 30 fod.
Vores start gik kl. 1030 fra Christiansminde i medstrøm og svag sydlig vind. På
vej ud mod Thurø rev var jeg efter hånden kommet foran de 3 andre Impala’er.
Ved Thurø rev drejede vi mod nord og spilerne kom op.
Selv om jeg syntes at jeg havde en rimelig margin, kiggede jeg
alligevel spændt op, da jeg ud på eftermiddagen passerede under
Vestbroen.
Før solnedgang drejede vinden som forudsagt til NW. Spileren
kom ned og vi forsatte på bidevind op vest om Romsø. Nogle få
både gik øst om Romsø for at få gavn af medstrømmen ude i
Storebælt.
Efter at have passeret Romsø blev det mørkt og pandelampen
kom frem, så jeg kunne se og trimme sejlene. Op mod Fyns Hoved kunne vi holde op med en smule slæk på skøderne.
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Efter Fyns Hoved var det regulært kryds med 3-4 m/s fra vest til nordvest. Da jeg
satte næsen i en sø og tabte fart, opdagede jeg at ”Adela” strøg forbi tæt til luv.
Det var en flot nat: Stjerneklart. Røde og grønne lanterner agter ude og hvide forude. Men der skal holdes godt øje. For det er først, når de andre både er ganske
tæt på, at man kan se om der evt. er fare for kollision.

Ud på morgenen
er jeg søgt ned
under Røjle klint
for at finde
strømlæ. Det er
blevet lyst, da
jeg krydser over
mod Fredericia
siden. Pludselig
dukker ”Snorre”
op på modsat
halse og passere
ret tæt foran.’
Strømmen sætter mig meget nord på. Men der er ikke andet at gøre end at blive
ved, indtil jeg er kommet i strømlæ. Det lykkes, og med små kryds tæt under land
arbejder jeg mig ned mod Skanseodden. ”Snorre” kommer først ned til Skanseodden. Straks han sætter stævnen ud i strømmen bliver han skudt tilbage. Han vender straks rundt og kommer ind i strømlæ igen. Da jeg kommer lidt efter, får jeg
samme tur. Men jeg bliver ude i strømmen og prøver at komme over på Strib siden, hvor det ser ud til at bådene kommer frem. Her ligger også ”Cassiopeia”,
som på den måde er kommet forrest.
Med mange små kryds under land lykkes det at komme forbi Strib fyr, hvor der
kan slækkes af. Op med spileren! Fint går det over til strømlæen ved Lyngs odde.
Her kommer jeg inden om ”Cassiopeia”.
Efter Lyngsodde er det halv vind fra nord. Så længe man har fri vind går det fint,
men så snart man kommer i læ af andre både, går man i stå. I stedet søger jeg
over mod Middelfart siden. Nu er vinden i øst. Så med spileren oppe, kommer jeg
under den gamle Lillebæltsbro og rundt Hindsgavl. ”Cassiopeia” ligger foran og
forrest ”Adela” som er kommet snigende langs Fredericia siden. Nu går det med
små kryds langs Fænø og Fønshalvøen.
Klokken er nu 15 lørdag eftermiddag, og vinden dør næsten helt. Farten ligger
lidt over 1 knob - når det går godt. Vandet er blankt så langt øjet rækker. Jeg sidder og overvejer om jeg skal udgå. På et tidspunkt kommer ”Cassiopeia” dampende forbi for motor. Da havde jeg ikke været svær at overtale. ”Adela”, der
ligger et stykker agter ude til luv, er stadig med. Men jeg giver mig selv til solnedgang.
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Ved seks tiden kan jeg se at vinden kommer nord fra. Hurra! Spileren kommer
op og vi stryger ned mod Bågø på en skarp skæring. I læen kommer en af de
nye hotte Dehler 30 OD og overhaler. Men det tager sin tid. Et stykke tid ligger vi side om side. Den ”gamle” Impala 27 kan stadig væk!
Det er mørkt da Bågø passeres. Vinden er løjet og spidset. Så nu går det for
genua og storsejl ned mod Helnæs. Vindstyrke og retning skifter konstant, så
der skal hele tiden trimmes. En times tid eller to er vinden så rum, at der kan
skæres med spileren. Så går det bare derudad.
Ved 2-tiden, da jeg ligger mellem Helnæs og Horne og er ved at sætte vand
over til kaffe, ringer telefonen!!!! Det er ”Silverrudders” sikkerheds gruppe,
der følger os på vores track. Vi har alle fået en ”tracker” ombord, som hele
tiden sender vores position. De kan se at jeg pludselig sejler meget stærkt. ”Er
alt OK??” ”Jo da”. Det er bare, fordi jeg har fået vind.
Alle deltagerne kan følges på www.live.tractrac.com
Efter Horne er det kryds. Der er god vind. Det er svært at sige hvor meget. For
når man kigger på vandet, ser det helt blankt ud. Farten er en 4-5 knob. Mens
jeg passerer Avernakø bliver sigten dårligere. Lanterne fra de andre både bliver mere og mere ”uldne”. Da jeg passerer Skarø er der ingen andre i sigte.
Men tågesignalerne fra Ærøfærgen kan tydelig høres nede fra Højestene løbet.
Ind gennem sundet skal der også krydses. Da kysten ved Rantzausminde dukker frem af tågen kan jeg simpel hen ikke kende den. Det ser meget uhyggeligt
ud. Derefter bliver sigten heldigvis lidt bedre, så jeg kan se land resten af vejen
til mållinien.
Da jeg nærmede mig mål linen, var jeg noget spændt på om dommerne kunne
se båden. Med det var ikke noget problem. Der var sendt en båd ud som meldte bådene via VHF til dommerne. Søndag morgen klokken 07.53 fik jeg mit
trut.
Jeg havde gennemført! – Som, det senere skulle vise sig, en ud af kun 29.
Den eneste Impala 27.
Var jeg træt? Det kan I tro. Da jeg kom hjem, sov jeg til
næsten uafbrudt til mandag morgen.
Var det svært at holde sig vågen? Egentlig ikke; man konstant i gang. Man er ene om at gøre alt - styring, udkig, sejltrim.
Det skal nævnes at en anden Thurø sejler, Johan Hoff i
”Snorre” også kæmpede sig hele vejen rundt, også selv om
han kunne se, at han ikke kunne gennemføre inden for tidsfristen søndag kl. 1200. Han var blot ½ time for sent.
Hatten af for det…..
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Indkaldelse til årsmøde hos pigesejlerne
onsdag den 4. november
kl. 19.00 i Egely
Pigeafdelingen er vært ved et glas vin. Mødet holdes efter alle Coronaforeskrifter med afstand og afspritning. For at holde styr på hvor mange vi
bliver er tilmelding nødvendig senest den 28. oktober via mail til Mette
på mail mette7111@gmail.com
Dagsorden for mødet:
Valg af dirigent
Udvalgets beretning for 2020
Fremlæggelse af regnskab for 2020 og budget for 2021
Præmier til bedste placerede både i vores kapsejladser
Lonepokalen
Valg af nye medlemmer til udvalget. Udvalget består af 6 medlemmer.
Ingeborg Andersen, Mette Christoffersen og Ann-Helle Pedersen går ud
af udvalget. Vi skal derfor have fundet 3 nye friske piger til at træde ind.
Uddeling af chokoladelegatet
Eventuelt
Grundet situationen med Covid19 bliver vi desværre nødt til kun at gennemføre
den seriøse del af årsmødet. Der bliver ingen spisning og hygge efterfølgende i
år. Vi tager revanche i 2021
Vi håber at se rigtig mange af jer til møde.
SKIPPERMØDET i år er fastsat til torsdag den 12. november kl. 19.00 i Egely
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Coronatider/fællesspisning/traveture!
Nyt ang. torsdagsspisningerne.
På grund af den stigende smitterisiko mht Covid 19 aflyser jeg de, af mig annoncerede, arrangementer.
Jeg mener ikke, at kunne stå til ansvar for torsdagsarrangementerne, dels på grund
af den krævede afstand på 1 m og dels de risici der vil være i forbindelse med
håndtering af serveringen.
Derfor bliver der heller ikke noget planlægningsmøde den 8/10 i Egely kl. 16.00.
Hvis nogle vil tage handsken op i dette efterår er de meget velkomne.
Måske kan det tages op til næste år.
med venlig hilsen Inna Krat
Med ovenstående for øje talte Inna, Gitte og jeg hvad vi kunne gøre i stedet.
Vi foreslår vandreture på følgende datoer og steder:
1/11-2020

Parkeringspladsen ved Smørmosen, turleder Ingeborg

28/11-2020 Parkeringspladsen ved Christiansminde, turleder Inna
3/1-2021

Sofienlundsskoven, turleder Gitte.

Vi tænker vi mødes kl. 14 og har selv medbragt kaffe/kage eller hvad man har
lyst til at nyde.
Praktisk tøj/fodtøj efter vejr forholdene.
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Vore lokale kontakter i Svendborg
Frederiksø 3A
5700 Svendborg

Bjørn Normann

5357 1075

Returadresse:

Thurø Sejlklub
Hyldebærvænget 4
5700 Svendborg

