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Standerhejsning blev afholdt virtuelt

Tur til Sønderborg, ej fælles, der holdes afstand

Coronajoller….
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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

Januar:
Februar:
Marts:
April:

Vi må se hvad vi kan, når vi kommer ud på den anden side af coronaen.

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. 10/03 2021
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Vi giver ordet til formanden
Du sidder nu og læser den 1. nye Gambøtpost årgang 2021 lavet
med de vilkår som vi alle nu gennemlever i en Corona vintertid.
Da vi i foråret 2020 i forbindelse med forårsklargøringen oplevede den indvirkende, der blev på vort fritidsliv, var der nok ikke
mange af os som tænkte at det ville være dagligdags vilkår, også
her nu i januar måned 2021.

Ib Oldrup

Når jeg tænker tilbage var det en udfordring som alle udvalg tog del i og løste
flot på klubbens vegne. Det skal I alle have TAK for, fællesskabet har bragt os
sammen i hvert udvalg, selv om det, at kunne ses og drøfte de daglige gøremål
har været med udfordringer.
Alle udvalg er kommet godt ud af arbejdet i 2020, og det vil sikkert fortsætte og
styrkes i 2021 i forbindelse med at samfundet lukker mere og mere op for udfoldelse med fritidsaktiviteter.
Thurø Sejlklub er underlagt idrætslivets vilkår i en Corona tid, såvel lokalt, geografisk som landsdækkende, vi er begyndt nu at glæde os lidt mere og det er vel
stigende efterhånden som befolkningen bliver vaccineret i foråret.

Alle aktiviteter kommer i gang i klubben igen, selv om mødeaktiviteten i bestyrelsen og udvalgene aldrig har været lavere.
I denne skrivende stund afventes muligheden for årets start med vor generalforsamling, der altid har været den sidste søndag i januar måned.
Den person der har haft mest travlt, er vor mangeårige kasserer som nu vil forlade arbejdet med at holde styr på alle klubbens bilag, tal, beregninger, mobilepay
og bankafstemninger, kom og vær med til at sige farvel til Lars på Generalforsamlingen.
Klubben har fundet en person som gerne vil påtage sig den store opgave, men
der er behov for en hjælpekasserer, har du lyst til at kaste dig over opgaven så
kontakt formanden.
Det ser også ud til at der er fundet klubmedlemmer i alle udvalg som vil hjælpe
med at få løst klubbens bestyrelses- og udvalgsarbejde, har du også lyst, meld
dig under fanerne, kontakt et udvalgsmedlem og hør nærmere.
De muligheder som Covid-19 har givet i efterårssæsonen er sejlads i E-sejlads
samt saunaen, der kommet på plads. Begge er nye aktiviteter for jer skabt i 2020.
Det kan du høre mere om i den kommende sæson, her startende med Generalforsamlingen.

Ib Oldrup
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Thurø Sejlklub byder nye medlemmer velkommen i klubben

Peter Thomsen
Jens Otto Kjær Knudsen
Rasmus Vistisen
Benedikte Milbo
Erik Milbo Vistisen
Carla Milbo Vistisen

Henrik Hastrup Knudsen
Anita Srazyk Hansen
Anton Hastrup Knudsen
Trine M. Lønfeldt
Lone Pedersen

Dennis Brandt

Martin Serup Pedersen

Frederik Fredslund-Andersen
Katrine Friis
Olga Friis Fredslund

Karoline Juul

Emma Sølvbjerg Pedersen
Casper Hermann
Victor Sølvbjerg Hermann
Rune Jørgensen Daae
Marie Antonsen Daae
Lecia Daae
Clodagh Latimer
Mette Mørk Henriksen
Morten Novrup Henriksen
Ronja Mørk Henriksen
Karl Mørk Henriksen
Sven Mørk Henriksen
Maria Groth Hansen
Claus Diekhöner
Frida Groth Diekhöner
Sigrid Groth Diekhöner

Thurø Sejlklub

Nyheder fra Bestyrelsen:
På baggrund af de seneste meldinger omkring Corona situationen fra DIF, hvoraf
det fremgår, at afholdelse af Generalforsamlinger bør udsættes foreløbig til efter
1. marts 2021, derfor
AFLYSES …. Thurø Sejlklubs generalforsamling som var fastsat til den 31. januar 2021.
Vi udsætter generalforsamlingen til det igen bliver fysisk at forsamles.

Husk I henhold til klubbens vedtægter § 7 stk. 3 skal forslag, der ønskes forlagt
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen, men må gerne
fremsendes til bestyrelsen, selv om datoen ikke er fastsat.
Vor kasserer er ved at være færdigt med Regnskab 2020 og Budget 2021, som
snarest udsendes til alle.

På Bestyrelsens Vegne
Ib Oldrup
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2020 - J70 i et Corona år

Lidt afdæmpet aktivitet - gode sponsorer - Business
Cup - Sydfyns Mesterskab - indkøb af sejl - afdrag på
gælden - Sejlsport Sydfyn
Klargøring til sejlsæsonen forløb med det sædvanlige gode humør og stor opbakning fra alle brugere.
Kulfibermaster og bomme fik en tiltrængt gang lak, diverse småskader blev repareret og lidt hardware blev udskiftet. Generelt er bådene meget holdbare, og er i
super fin stand når man tager i betragtning hvor mange forskellige sejlere der er
forbi.
Søsætning blev foretaget lige efter Corona nedlukningen.
Efter skærpelse i nedluknings-reglerne startede sejladstræningen op med kun 2
sejlere i hver båd, og afstand på land.
Det planlagte Tune Up stævne som vi har afholdt de tidligere år i godt samarbejde med Oure Skolerne, måtte aflyses.
Stor aktivitet i ugens løb
Alle aktivteter: Mandagssejlads, Sejl og Studer, sejlerskole, pigesejlads og torsdags minifleet, hvor vi i år. med stor glæde, har budt velkommen til et par nye
hold, startede op sent grundet Corona nedlukning.
Da vi endelig kom igang var det med iver og stort engagement.
Sejlsportsligaen hvor vort ligahold Thurø Pirates i år deltog i 2. division, havde
også sen opstart med kun 2 stævner efter sommerferien. Der blev afholdt stævne i
Århus og Skovshoved. Begge stævner i højtryksvejr med næsten ingen vind,
hvilket betød at
der kun blev sejlet få sejladsser. Piraterne klarede en flot 4. plads, og kan rykke
op i 1. division.
Kapsejlads
Danmarksmesterskab i J70
blev aflyst.
Der blev i september afholdt
en meget populær træningssession med
Jesper Radich, i samarbejde
med Oure Skolerne.
Øhavet Rundt
For andet år i træk og med stor
rift om bådene stillede 4
j70´ere til start.

Thurø Sejlklub

Business Cup
I regi af det nyskabte klubsamarbejde mellem sejlklubberne i Svendborgsund og
andre naboklubber.
Sejlsport Sydfyn - afholdte Thurø Sejlklub Business Cup. Over 100 virksomheder blev kontaktet for deltagelse. Initiativet blev rigtig godt modtaget og lysten
var stor. Men ovenpå en nedlukning og diverse statstilskud var der ikke stor iver
for at deltage.
Der var 6 veloplagte hold til start i et meget vellykket stævne, hvor alle
havde nok at se til i 10 sejladser med 20 op-og nedtagninger af genakeren. Vinder blev JBM Byg med imponerende 7 - 1. pladser.
Firma events
I år har vi afviklet 3 firma events: Forsvarets Veteran Organisation - Nordex
Blade Technology - og Fynske Bank.
Alle events blev afviklet med begejstrede deltagere, hvor mange stiftede bekendtskab med sejlsport for første gang. God PR for sejlsporten og Thurø Sejlklub.
Sydfyns Mesterskab
Der var perfekt blæsende sejlvejr på Thurø Bund til det første Sydfynske Mesterskab for J70. 9 stærke hold fra det Sydfynske var tilmeldt, og vihavde 6 både
på linjen ad gangen. Et velafviklet stævne med hyggelig moleøl og sandwich
bagefter. Med suveræne placeringer vandt Team Svendborg-Sund, med Claes
Sørensen ved roret.i, og holde vore både up to date.
Sponsorerne der har bidraget i år er: Fynske Bank, Poul Schou Transport, Silverrudder, Havnens Fiskeriartikler, Walsteds Bådeværft, Advokathuset Svendborg, JBM Byg og Middelfart Sparekasse.
En stor tak til sponsorerne, hvis bidrag har betydet at vi har kunnet indkøbe sejladsbøjer, nye sejl og andet udstyr til vedligeholdelse af klubbens 4 J70 både.
Økonomien er god i J70. Takket være primært vore sponsorer, brugerbetaling
og indtægter fra firmaevents, har det været muligt at indkøbe materiel, og afdrage på vores gæld. Vi ser frem til et 2021, hvor vi yderligere kan hente økonomi i
Business Cup, og flere firma events.
J70 Udvalget Mødes minimum 1 gang om måneden, og i forbindelse
med planlægning af vore arrangementer. Udvalget har ønske om at tilføje yngre
sejlere til aktivt at deltage i arbejdet her.
Udvalget har i 2020 bestået af:
Mai Risager - Bjerne Sørensen - Morten Lohse - Henrik Sørensen Henrik Mayer-Henrik Buchwald (formand) - Torben Strange.
Sluttelig en stor tak til alle hjælpere, der har gjort det muligt at
afholde events, sejladser og sponsorarrangement.
Torben Strange

9

10

Thurø Sejlklub

Vinterbadning/sauna
Det går ganske forrygende med vores sauna og benyttelsen af samme. Bookningen såvel som kommunikation foregår via FB, Facebook, som det er lige nu på:
TSK Vinterbadning/sauna. På sigt er det meningen at vi skal bruge bookningen via det nye regnskabssystem, som klubben har købt, men dette er ikke afprøvet endnu.
Der er en del arbejde omkring reserveringen og opstart af sauna (man skal huske at starte) men i vinter er dette ikke et problem, da vi alle er corona begrænset og ikke må se nogen ud over stort set egen husholdning.
Så der er masser af tid.
Meget store vandstandsændringer gør sig gældende. Her står
saunaen næsten på bunden
Opvarmningen af saunaen startes via
mobilen af undertegnede eller hjælpere
(Yvonne/Flemming), mens adgangen
til saunaen styres ved hjælp af. adgangsbrikker. Vi forsøger at få disse
brikker til at slå til, der kan totalt være
10 brikker tilknyttet til det låsesystem,
der er etableret, men de der reserverer
saunaen, får at vide hvor de skal få en
adgangsbrik hvis der ikke er åbent (Lis
Mylenberg har en og er tæt på saunaen)
så det er rigtig fint. Hun vil meget gerne hjælpe
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Familiebookninger har været utrolig benyttet i den nuværende Corona tid.
Her er man sig selv i sin egen boble i saunaen, men vi forsøger også nu at lave
åbne bookninger på tidspunkter, der passer folk bedst.
Så kom bare med dine ønsker.
Vi er begrænset af at vi kun må være 4 personer i saunaen omkring de åbne bookninger, men det er sådan det er lige nu. Vi skal alle passe på hinanden. Når vi
kommer på ”den anden side” må vi være 10 personer, men så bliver der også
klemt, men det er det den er beregnet til. Prøv ved bookninger at klumpe bookningerne lidt sammen, det sparer på energien, der bruges til at opvarme saunaen.
Når man har benyttet saunaen rengøres denne, så der er klar til de næste, også
selv om man kommer lige efter hinanden. Lige nu er vi nød til at bede folk om at
tage vand med hjemmefra til rengøring. Der er lukket for vandet på broerne af
hensyn til evt. frost. Der forefindes rengøringsartikler og afspritningsmateriale i
bænken til højre på verandaen.
Vi har valgt at vi ikke må bruge duftolier, men dette kan måske tages op på et
senere tidspunkt. Vi har valgt dette af hensyn til at gøre rengøringen nem.
Når man har badet skal man huske at tage stigen op så den ikke bliver ulækker af
at være konstant i vandet.

Bookningsgebyr:
Årskort:
Familiebookning:

250,- kr.
200,- kr., saunaen er lukket for andre, en dobbelttid
koster 300,- kr. (ingen opvarmning)

Åben bookning:
Her kan du bruge dit årskort til 250, kr., men skal påregne, at der kommer andre
end dig selv. 4 personer kan booke ud over den der lægger bookningen ind (og
ikke deltager) Her er flere der har valgt at gå i sauna sammen og denne bookning
er så låst for andre. Rigtig fint med disse bobler.
Hvis man har årskort kan man invitere gæster med, der ikke er medlem af Thurø
Sejlklub. En gæst koster 40 kr./gang og man gør opmærksom på det ved bookningen, dette blot for at det er ens for alle.
Hvis man ønsker en prøvetime uden at have årskort kan man også det, men man
skal være medlem af TSK. Bookningen er åben og man betaler 40 kr./person..
Hvis tvivl kontakt til Ingeborg — tlf.: 25449642
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Indlæg fra Yvonne
I disse dage er det 2 år siden, jeg fik min debut som vinterbader. Jeg er så glad
for, at jeg tog mod til mig til at hoppe i den dag, for siden da har jeg badet 3 gange om ugen sammen med andre morgenfriske kvinder. I starten var det nærmest
“teposen” vi lavede, men nu svømmer de fleste af os en tur i bassinet.
Denne vinter er der så kommet en ekstra dimension til vinterbadningen - nemlig
vores flotte sauna.
Det er simpelthen så fantastisk
skønt at komme ind og blive varmet grundigt igennem efter det
kolde gys, og samtidig får vi nogle
gode snakke.
Det betyder også rigtig meget at
kunne mødes i TSK-regi her om
vinteren, og det er dejligt at kunne
konstatere, at klubben på baggrund
af saunaen har fået nye medlemmer, som ønsker at dyrke denne
fritidsaktivitet.
Vi skylder saunaudvalget og især
Ingeborg en stor tak for deres
ihærdighed og store arbejde med
at få saunaprojektet op at køre.

Eftermiddagsbadning og saunabesøg
mens tusmørket breder sig over Thurøbund….. Lækkert!

Yvonne Albertsen
————————————————————————————————–Genstridige pæle fjernes før ankomst af sauna
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I en tid uden for meget samvær, er Thurø Sejlklub ESejlads kommet godt fra land, med støtte fra Initiativ
puljen og en meget ihærdig ungdomssejler ved roret,
David Skousen.
I de sidst pr. uger er staten gået tirsdag aften kl. 19.00
og det er ikke på Thurø Bund, der sejlads op ned baner,
men mere eksotiske steder som Sydney Harbo og San
Francisco Bay.
Man skal ikke være erfarende for at være med!
David Skousen er klar til at sætte dig ind i spillet og hvordan du
styr båden, via dig computer eller tablet( det kan også spilles
via mobil telefonen). Så kontakt David på Esailing@thuroesejlklub.dk
Der opstår et helt unik fællesskab på tværs at afdeling og sejlerne i Thurø Sejlklub. Det er ikke unormalt at det er 40 år
plus, mellem den yngste og ældste sejler på banen, når ungdomssejlerne tager kampen op mod de mere livserfarne kapsejlere.
Selv om det meget nyt i TSK, så har der været omkring 1520 sejler med hjemme fra, hvor de har siden i et virtuelt sejlermiljø og sejlet mod dem som de normalt møder på haven.Yacht Klub, for at få flere sejler med iDer er et stort
fællesskab også unden for Thurø Sejlklub, når man taler
omkring E-Sejlads. E-Sejlerne fra Thurø har allerede lavet
fællestræning med Sønderborg kapsejladserne.

Thurø Sejlklub
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Thomas Børn-Lüthi, som er opvokset på Thurø, er i dag kommentator på flere
store virtuelt kapsejlads i udlandet og har været med til at afvikle verdens mesterskabet i E-sejlads, for World Saling. Endvidere kunne Thomas fortælle, at
E-sejllads er på vej på OL programmet, fordi det er meget enkelt og spillet har
indbygget alle de udfordringer som sejlerne oplever med vindspring, mm.. Det
har flere mio. spiller på verdensplan.
TSK E-Sejlads har er oprette en Facebook side under navnet; TSK E-Sejlads
hvor du kan se mere. Oplevelsen/spillet er gratis.
Håber at se så mange af jer som muligt, på den virtuel “kapsejladsbane”.
Med venlig hilsen
TSK E-Sejlads

TSK ESejlads,
David
Skousen(th)
og Thomas
Bjørn-Lüthi

Pas godt på dig selv og de andre på vandet!
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Billedkavalkade i et coronaår:
Der holdes
afstand, og der
hygges

Vi skal i hvert
fald ikke gå ned
på god mad og
dejligt samvær...
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Årsmøde i Handicap afdelingen

12

Årsmøde i Handicapafdelingen
onsdag den 07.10.2020
Årsmødet blev afholdt i coronaens tegn. D.v.s. Ingen spisning, kun kaffe og kage
med god afstand mellem de 9 deltagere i årsmødet.
Coronaepidemien har sat sit præg på hele sæsonen:
Først blev klargøringen af bådene udsat og dermed kom vi også senere i gang med at
sejle. Vi havde satset på at de 3 Olsen Twinner først skulle være klar og derefter Minierne. P.g.a. corona blev alting forsinket og da det blev tid til Minierne havde vi alle
travlt med mange andre gøremål. Så Minierne står p.t. på land og de bliver klar til
den nye sæson.
Vi havde lagt an til et åbent hus arrangement i forsommeren med et stykke i avisen
for at oplyse om de muligheder vi i Thurø Sejlklub kan tilbyde mennesker med bl.a.
fysiske udfordringer . Også her kom Coronaen i vejen så det arrangement måtte vi
afblæse.
Det skulle vise sig at der i løbet af foråret alligevel kom en del henvendelser fra folk
der på forskellig vis havde hørt om muligheden for at komme ud at sejle med de udfordringer de nu engang havde og de ville gerne komme ned i klubben for at se på
forholdene og få en prøvesejlads.
Der har været flere ud at sejle i Twinnerne de fleste syntes godt om det, ikke mindst
snakken og kaffen sammen med de andre sejlere før eller efter sejladsen.
Det har foreløbig resulteret i 2 nye medlemmer i Thurø Sejlklub og flere af prøvesejlerne ventes at komme igen til foråret.
I den nye sæson vil prøve at lave et internt arrangement hvor vi invitere sejlerne, deres familie og venner til en åben sejldag hvor familien kan opleve hvor og hvordan
deres pårørende bruger tiden i Thurø Sejlklub og dem der har lyst kan selv prøve en
tur. Således håber vi at oplysning om de muligheder der findes her, kan brede sig
som ringe i vandet.
Med venlig hilsen
Erling Justesen
Formand (også næste år)
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Broudvalgets årsberetning for 2020
Jeg begynder med generalforsamlingen, her fik vi valgt Vagn som bestyrelsesmedlem for hus og bro. Vagn har påtaget sig at være lidt tovholder på projektet
med fornyelse af bolværket. Lige nu er det udsat til næste vinter. Vi vil prøve at
søge fonde til at støtte økonomisk, men det er blevet forsinket på grund af coronaen, som jo har besværliggjort det at mødes. Vi har fået tre tilbud, som ligger omkring de 600.000 kr., som vi har budgetteret med. Vi har også en plan
om, at sidebroen i optimisthavnen skal fornyes i samme omgang. Så nu må vi
arbejde på at få det klar til næste vinter.
På generalforsamlingen blev der stillet spørgsmål til det, at medlemmer har haft
deres joller stående gratis på pladsen. Det har resulteret i, at der nu skal betales
300 kr. for at have en jolle på pladsen, altså joller uden for ungdommens område. Bjerne Sørensen har påtaget sig at holde styr på det.
Tilmelding til Svendborgbilletten foregik med udsendelse af mail og betaling
med MobilePay. Det var en god måde at gøre det på. I januar vil vi igen udsende mail til alle, der har sat flueben ved Nyhedsbrev havn og huse.
Broerne blev i år smurt af broudvalget + et par andre frivillige, da der blev forsamlingsforbud, lige da vi skulle i gang med dette.

Søsætning lykkedes med, at der blev holdt god afstand, og der ikke var så mange på pladsen. Optagning her i efteråret gik planmæssigt, med lidt udfordring i,
at det var en noget større kran end sædvanligt. Til foråret er der søsætning den
10. april med den kran, som vi normalt bruger.
Vi har i foråret, på opfordring fra flere og bestyrelsen, ændret lidt i reglementer
for bro og plads. Nu kan der efter anmodning ændres navn på brolisten og vinterpladslisten, hvis der sker ændring i forhold til samliv.
Broudvalget har igen afviklet en klubgrillaften, i år den 19. juni. Jeg var der
ikke selv, men tror det blev en god og hyggelig aften.
Vi har i år igen fået en lille stigning i antal af gæstesejlere. 794 overnatninger =
ca. 117.500 kr. i indtægt. En stigning fra 738 i 2019.
Vi har i sommer fået ny nabo Per Sørensen. Per vil gerne have den inderste
plads på østbroen stillet til rådighed i stedet for pladsen langs broen. Det kræver, at der bliver lavet en aftale ud over den servitut, der er tinglyst. Udkast til
aftale er lavet af begge parter, men endnu ikke godkendt og underskrevet.
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Broudvalget har her i efteråret købt nogle løse bi elmålere som kan anvendes på
de både der måske har et lidt større elforbrug. For eksempel hvis der skal varme
på båden, eller andet der bruger ekstra strøm. Så kom og lån, så vi kan få den sat
imellem. Kan også bruges på vinterpladsen hvis nogen har behov for varme der.
Men husk at det, af hensyn til brandfare, ikke er tilladt at have el sat til båden,
hvis der ikke er nogen ved båden.

Formandsposten. Jeg har nu i snart 20 år været formand for broudvalget og synes nu, det er tid til en ny. Jeg brænder ikke så meget for posten mere, så jeg
håber, at der kan findes en ny. Måske bliver det ikke så nemt, nu hvor vi ikke må
mødes så mange, men håber, der er yngre kræfter, der vil træde til. Jeg har
spurgt lidt rundt, men der er ikke pt. nogen, der har meldt sig på banen.
Til slut vil jeg gerne takke alle i udvalget for godt samarbejde i det forløbne år.

Kim Isager

_________________________________________________________________

Hvis du ønsker at leje en J70 til mandagskap 2021, så skriv
til J70@thuroesejlklub.dk senest den 22. februar 2021. Det
koster for hele sæsonen 3000 kr for J70. Selvrisiko og andre betingelser ifølge hjemmeside. Ring evt. 2069 3797
(Henrik Buchwald) for yderligere info. Hvis vi er flere mandskaber end der er både, sker der en fordeling og prisen
nedsættes tilsvarende.
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Årsmøde i kapsejladsudvalget 2020.
Kapsejladsudvalget har ligesom mange andre haft visse udfordringer i 2020.
2020 skulle have været året, hvor vi kunne fejre 50-års jubilæet for kapsejladsen
”Øhavet Rundt”. Planlægningen var langt fremme, da landet d. 11. marts blev lukket ned og ændrede vores planer for jubilæet .Vi håbede i lang tid, at forholdene
blev således, at vi kunne lave en festlig afvikling af jubilæumssejladsen, men da vi
nærmede os august, kunne vi konstatere, at det var umuligt at gennemføre som
planlagt.
Efter lange overvejelser besluttede vi at gennemføre en ”Øhavet Rundt Light”.
Reglerne foreskrev et forsamlingsforbud, der betød, at vi ikke kunne gennemføre
arrangementet med spisning og social samvær. Derimod kunne vi gennemføre sejladsen om lørdagen uden at overtræde restrektionerne. Vi havde oprindelig lagt op
til at tallet 50 skulle være gennemgående i jubilæet. 50 kr. for mad, 50kr. for vin og
50 kr. for hver besætningsmedlem osv. Det blev besluttet, at dette også skulle gælde den ”lette” udgave. Vi var spændte på, om der ville være opbakning til den amputerede udgave af arrangementet. Måske var det de favorable priser, der gjorde
det, da det viste sig, at interessen var lige så stor som sidste år – om ikke lidt større!
Igen i år havde vi løb for tursejlere, der havde tiltrukket lidt flere, end der plejer.
Men vi synes nok, at lidt flere kunne have sluppet fortøjningerne og deltaget i en
dejlig dag på vandet – men de venter sikkert til det udsatte jubilæum i 2021!!
Selv om arrangementet var uden spisning og musik i teltet fredag aften, var den
sædvanlige stemning tilstede, og folk hyggede sig med afstand!
Sejladsen blev gennemført i strålende vejr, desværre med lidt flov vind i starten,
men så var der tid til at nyde de lækre morgenmadsposer fra Thurøbageren, imens
strømmen hjalp os
stille og roligt gennem sundet. Snart
friskede vinden dog
op, og det blev til
en herlig sejlads,
der dog endte i meget svag vind for de
sidste i feltet, men
det er jo det, der gør
kapsejlads fascinerende!
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Afholdelsen af aftensejladserne bød
også på problemer. På grund af restrektionerne var det ikke muligt at
starte op som planlagt, så vi måtte
vente med opstart til juni, hvor der
kunne afvikles 4 sejladser. Tidspunkterne for de enkelte starter blev
ændret således, at der ikke var samlet så mange både ved startområdet
ad gangen. Samtidig blev det indskærpet at holde god afstand ved
mærkerundingerne og undlade at
råbe af hinanden på grund af 2meters afstandsreglen mellem personer!!!! Derved mente vi at have
opfyldt de bestemmelser, der var
pålagt af myndighederne.

Efter sommerpausen kunne sejladserne afvikles under næsten normale forhold. Det sociale har hele sæsonen været sat på lavt blus, således har vi ikke
kunnet holde en afslutning med præmieuddeling m.m. De respektive præmiemodtagere skulle næsten alle have modtaget beviserne for deres sejlfærdigheder- i hvert fald ifølge Thurø-lystallene!!! Med hensyn til Thurø-lystallene har
vi haft de sædvanlige diskussioner om, det var det korrekte lys-tal, der var
tildelt bådene. Ideen bag Thurø-lystalsordningen er jo, at alle skal have en
god oplevelse af sejladserne. Udvalget gør sit bedste for at gøre det så retfærdigt som muligt. Det kan være lidt svært, når meget forskellige bådtyper
kæmper mod hinanden, (eks. L23 mod en Bavaria 36 med fast skrue!)
Udvalget siger tak til alle, der har bidraget med stort og småt, og vi håber, at
den kommende sæson vil være foruden restrektioner, og at vi ikke skal have
spileren syet om til et kæmpe mundbind!!

Puv.Ole
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Beretning fra pigesejlerne 2020
Den fylder, den kræver og den spørger ikke om lov Coronaen. Den satte også sit
aftryk hos pigesejlerne i år. 10. juni blev første gang vi mødtes. Der var vi virkelig også klar! Vi havde ventet længe. Vejret gjorde sit til, at vi nåede at få 3 fanta-

stiske onsdage på vandet inden sommerferien. Efter sommerferien har vi sejlet
alle onsdage som planlagt og igen i dejligt vejr langt de fleste gange. Vi har prøvet at nå så meget af programmet som muligt, men selvfølgelig har sæsonen været lidt amputeret. Intet fordelingsmøde som ellers plejer at være en hyggelig og
god start på sæsonen. Afstand og sprit fik vi lært, men heldigvis blev det til meget
godt selskab og gode grin undervejs.
Vi har været 11 både på vandet i år fordelt med 7 private både og 4 klubbåde, 3
J70’ere og 806’eren. Der har været fyldt godt op i alle både, men heldigvis er det

jo sådan, at alle kommer med på vandet hver gang hvis man møder op. Der er
altid plads til en mere. Igen i år kom der mange nye piger, og også mange tilmeldinger efter vi havde fordelt pigerne på bådene. Efter en del grå hår, lykkedes det
dog igen at finde plads til alle. Det er så dejligt med nye friske piger med mod på
at sejle. Der er alt fra helt nybegyndere til lidt mere øvede blandt de nye piger.
Fælles kendetegn er, at alle går på med krum hals og meget nysgerrighed i forhold til det at sejle. Til sæsonen 2021 ville det være skønt, hvis en eller flere måske havde mod på at lægge båd til. Det kunne vi godt bruge.

Hyæneræs blev desværre slet ikke til noget i år. Der var ganske enkelt for få tilmeldte. Kapsejladsen var igen flyttet til en dag i weekenden. Om det var det, Coronaen eller noget helt andet der gjorde at der var for få deltagere til at gennemføre kapsejladsen vides ikke. Det vil blive drøftet igen over vinteren i hvilken form
Hyæneræset kan afvikles i 2021.

Thurø Sejlklub

Årsmødet bliver heller ikke som det plejer. Ingen hygge og spisning, kun den
”seriøse” del. Vi tager revanche i 2021 når vi forhåbentlig må det hele igen på et tidspunkt. Vi er nemlig gode til at hygge.
Efter et stort arbejde lykkedes det i går at få lagt pigesejlerhåndbogen på TSK’s
hjemmeside. Den ligger nu så alle kan tilgå den via pigesejlernes fane.
Tak for hjælp til dommerne Jens Erik Hvergel, Bent Andersen og Poul Erik Madsen.
Tak til Lars Christoffersen for at udregne resultater. Vi er taknemmelige for at I vil
hjælpe.
På udvalgets vegne Mette Christoffersen

Lone pokalen 2020 se side 34
Lone pokalen gives nu videre til årets pigesejler i Thurø sejlklub for 13. gang.
Smykket er en vandrepokal som hvert år uddeles til en pigesejler som:
Har vist godt kammeratskab
Er udholdende/vedholdende
Er med til gøre noget godt for pigesejladsen i TSK
Yder en særlig indsat – ikke kun for at vinde
Er med til at gøre TSK kendt
Lone-udvalget har enstemmigt valgt Marianne Egedal, til året pigesejler fordi hun
opfylder alle betingelser ovenfor og mere til.
Udvalget er i år 2020
Ulla Holme, Carin Nicolajsen, Anne-Marie Madsen, Hanne Moritzen og
Ann-Helle Sølvbjerg Pedersen.
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Årsberetning 2020 for Kommunikationsudvalgets to
underudvalg (blad og IT).
I vores udvalg har vi valgt at de to underudvalg aflægger en fælles beretning og et
fælles budget forslag som på den måde bliver Kommunikationsudvalgets årsberetning.

Hjemmeside:
Vejret er blevet bedre !
I hvert fald på klubbens hjemmeside ”thuroesejlklub.dk”. Bare tryk på solen.
Omsider er der kommet en afløser til det gamle flash-baserede interface. Det betyder at vejret i Gambøt nu kan vises i alle browsere. Det ser lidt anderledes ud, men
virker godt og hurtigt. Nederst på billedet er der nogle knapper. De fleste skifter
måleenhed, og så er der knapperne ”Rekorder” og ”Grafer” hvor man kan se lidt
vejr-statistik.
Den oprindelige tanke med hjemmesiden var at bestyrelse og underudvalg skal
vedligeholde hjemmesidens indhold. Det gælder stadig for dem der har lyst. Det
kan dog være lidt svær hvis man ikke har øvelsen.
Hvis nogen har noget relevant til hjemmesiden, kan I sende det til
”webmaster@thuroesejlklub.dk” så skal jeg nok ligge det på.

Hjemmesidens AKTIVITETSKALENDER er stedet hvor alle kan se hvornår
aktiviteter afholdes.
Desværre er bestyrelse- og underudvalg for dårlige til at vedligeholde kalenderen.
Det skulle gerne blive MEGET bedre til næste år !
Hvis I synes det er for besværligt, kan I sende aktiviteten til
”webmaster@thuroesejlklub.dk”, så skal jeg nok fixe det.
ForeningLet hedder klubbens nye medlems- og regnskabssystem. Det skal tages i
brug til januar. En hel del af den funktionalitet, der i dag er på hjemmesiden, er en
del af ForeningLet. Det betyder at der nok sker en masse ændringer på hjemmesiden til næste år.
Facebook:
Klubbens facebook-SIDE hedder Thurø Sejlklub. Dette er klubbens officielle præsentation på facebook. Her findes information om klubben og links til opslag på
hjemmesiden. Besøgende kan også selv lave opslag. Til fb-siden er der tilknyttet
disse fb-grupper: ”TSK – Livskvalitet gennem fællesskab”,
” Thurø Sejlklub J70 intern”, ” TSK – Pigesejlere”, ” Sejl og studér – Svendborg,
”TSK-Ungdom” og ” TSK Vinterbadning/sauna”.

Jan Knudsen

Thurø Sejlklub

Gambøtposten:
Der er udsendt 4 numre af Gambøtposten
i 2020.
Vi får heldigvis stadigvæk tilbagemelding
fra en del tilfredse læsere.

Carl Nielsen
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Årsberetning Sejlerskole 2020
På grund af de forskellige restriktioner i forbindelse med corona situationen startede sejlerskolen først den 11. august i år. Det lykkedes at samle 9 nye førsteårselever og 4 andenårselever til et noget amputeret undervisningsforløb. Normalt
gennemføres på en sæson 12 undervisningsforløb, men i år blev det kun til 7 undervisningsaftener. Den sidste undervisningsaften fandt sted den 22. september.
Tirsdag den 29. september var to elever til duelighedsprøve i praktisk sejlads i
klubbens 806èr. De bestod begge to.
Sejlerskolens Årsmøde i Egely blev afholdt mandag den 12. oktober kl. 19 – 21.
Der er investeret en del penge i vedligehold og nyt udstyr på 806èren i 2020:
– Renovering af motor
– Nyt batteri
– Ny cheek blok for spilerskøde
Sejlerskoleudvalget og instruktørgruppen har i år bestået af 5 personer:
Torben Strange – Peter Hübner – Kim Isager – Mogens Axelsen og Steen Andersen.
Undervisningen er foregået i 2 af klubbens J70 både, klubbens 806 båd, Kim Isagers Spækhugger og Mogens Axelsens Impala 27
Der udvises fortsat stor interesse for deltagelse i sejlerskolen. På nuværende tidspunkt, den 11. oktober, er der allerede tilmeldt 17 elever til sæson 2021. 11 andenårselever og 6 førsteårselever. 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 kan bemande 2 ekstra J70 både
og dermed undervise helt op til max 26 elever. Med alle de henvendelser sejlerskolen 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. Klubkontingent kr. 14.300 plus kr. 23.400 for deltagelse i sejlerskole undervisning.
Der arbejdes 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 store 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 har behov for en fridag eller ferie.
Målet er en pulje på 8 til 10 instruktører.
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Klubbens 806 båd har i år både været brugt af sejlerskolen om tirsdagen, af pigesejlerne om onsdagen og til aftenkapsejlads om mandagen, samt en enkelt gang
eller to endvidere af Sejl og Studer.
På grund af corona situationen, den reducerede undervisnings periode og dermed
reduceret deltager betaling vil sejlerskolens økonomi for 2020 vise et underskud
på omkring 4.000 – 6.000 kr.

Steen Andersen
Udvalgsformand Sejlerskolen
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Årsberetning fra Vinterbadning/saunaudvalget
Et rigtig langstrakt forløb har nu nået vejs ende og vores sauna ligger nu lunt
placeret i hjørnet af havnen. Projektet har været langstrakt, men det har været
alle anstrengelserne værd.
Efter den ekstra ordinære generalforsamling d. 26/2-2020 blev det rigtig alvor.
Vedtægterne blev tilrettede og nu er vi en etableret afdeling i TSK.
Vi havde tilbage i 2019 fået tilsagn fra Velux Fonden og nu skulle der gang i
ansøgningerne, da vi havde lovet at det ville blive omkostningsneutral for TSK
…..og det blev det.
Fynske Bank Fonden, Nordea Fonden og sidst kom der tilsagn fra DGI og
DIF’s Foreningspulje. Dette fik projektet til at balancere, endog med et overskud, som skal bruges næste år til etablering af ankre for ponton og evt. lidt
sjov omkring pontonen, når den bliver lagt ud i Thurøbund.
Forarbejdet med at få plads til pontonen skulle i gang og det blev lidt af en udfordring, De to pæle som Gambøt ligger fortøjet ved, skulle fjernes. Det var
ikke uden problemer. Først prøvede man med en megastor pram. Dette lykkedes ikke, så der måtte rekvireres dykkerassistance for at få pælene væk. Det
lykkedes så til gengæld, og så var det bare om at vente.
Sauna og ponton blev bestilt i august mdr. og d. 19/10-2020 ankom begge dele
med en transport på 1478 km fra Bygdsiljum i Nordsverige. Imponerende at se
at saunaen kun lige med besvær kunne være i lastbilen med få cm. til overs at
manøvrere saunaen ud af lastbilen på.
Mange har hjulpet for at få løftet dette projekt – udvalget, truckfører, Thurøbund for aflæsning, personer til at samle ponton og få adgangskontrol til at virke, og ikke mindst bestyrelsen i TSK, der gjorde dette muligt ved positiv indstilling til projektet.
Lige nu er der dog en udfordring da tændingen af saunaen ikke kan sættes i
gang via mobilen som bestilt, dette skal vi have til at virke. Der arbejdes på
sagen.
Det går rigtig fint med bookningen af saunaen specielt vore familie bookninger
hitter. Til nu har den været udlånt 5 gange, mens der venter 19 bookninger
yderligere her i december mdr.
Lige nu har vi åbnet saunaen 2 gange ugentlig kl. 9 om morgenen, hvor man
kan booke sig ind. Der har været forespurgt på åbninger sent om eftermiddagen, så de der er på arbejdsmarkedet også kan få glæde af saunaen. Dette skal
etableres snarest, men her skal vi være opmærksom på, at det kun er 4 personer
ad gangen, der må benytte den af hensyn til covid 19.

Thurø Sejlklub
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____________________________________________________________
Der er nu oprettet mulighed for at betale med mobilepay, så nu kan der
betales ved tilmelding. Jeg opkræver de, der indtil nu har benyttet saunaen.
Mobilepay nr.: 551885 det gør det nemt, da beløbet ryger direkte ind på
sauna kontoen i TSK’s regnskabssystem.
Sluttelig vil jeg sig tak til saunaudvalget for den store hjælp omkring ansøgning og materiale til samme.
Tak til Bjerne, Bjarne, John Erik, Flemming og Bent for den praktiske
hjælp omkring modtagelsen, samling og bugsering af ponton og etablering
af indgangskontrol mm.
Vi ser frem til et nyt år, hvor vi forhåbentlig ikke til stadighed ikke skal
være plaget af Covid-19.

Ingeborg I. Andersen
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Årsberetning, TSK Ungdom 2020
Sår afsluttede jeg årsberetningen med et ” Tak for denne sæson og på gensyn i næste
sæson! Der anede vi ikke, hvad der ventede…..
Alle kender forløbet omkring Corona. Det behøver ikke gentages her. Nedlukningen og
forvirrende retningslinjer lagde forårssæsonen død. Ingen joller kom på vandet med glade
børn i.
Det sociale aspekt kunne ej heller plejes. Og der var kort fortalt meget lidt aktivitet i ungdomsafdelingen før maj, hvor vi forsigtigt og corona sikkert startede træningsaktiviteter
op og fik glade børn i jollerne på vandet.
Siden har sæsonen kørt som vanligt på bedste beskub og afsluttedes i oktober med en
kombi af mørkesejlads (uden pizzaspisning) og klubmesterskaber.
Vi har i år haft mange hold: Krabber, boblere, begyndere, fortsættere, kapsejlere, Zoom
og som noget helt nyt; et adventurehold. Al den træning i mindre grupper adskilt fra
hverandre ville ikke have kunnet lade sig gøre uden en masse frivillige trænerkræfter.
1000 tak til jer alle. Også tak til alle frivillige forældrekræfter, der stiller sig til rådighed
med alle mulige ting omkring ungdomsafdelingen. Vi kommer til at få brug for jer alle
igen i sæson 2021!
Sommersejl var igen i år en stor succes, hvor det er en fornøjelse at se, hvordan unge og
ældre sejlere hjælper hinanden, leger og lærer i en hel uge på, i og ved vandet.
Mange stævner blev aflyst i løbet af sæsonen; både i foråret og efteråret. Heldige var vi
med, at vores stævne ligger den første weekend i september. Corona situationen var god
nok på det tidspunkt til, at vi kunne gennemføre - og stævnet blev en stor succes med
rigtigt mange sejlere fra hele landet. Der var nok et uudfyldt stævnebehov hos mange
sejlere – og så var vores hovedsponsor i år lakridspibefabrikken, Cloetta, der donerede
800 lakridspiber og kr.10.000. Tak til dem for det! Og tak til alle, der gjorde en indsats
for, at stævnet kunne blive en succes!
Ungdomsudvalget bestod i år af Ditte, Karin, Anne, Carsten, Thomas, Lars og Jacob. Det
har været dejligt at mødes med jer og planlægge aktiviteterne i løbet af sæsonen.
Formandskabet bestod i år af Jannie, Hanne og Christian. Christian fortsætter et år endnu,
mens Jannie og Hanne overlader pladsen til andre. Tak for super godt samarbejde til jer
to! Formandskabet i Ungdom vil gerne takke for opbakningen fra klubbens formand og
bestyrelse. I 2021 vil vi i Ungdom fortsat styre vores udvalgsøkonomi præcist og ansvarligt og vi ser frem til samarbejdet med klubbens nye kasserer.
Vi har haft rigtigt mange sejlere rigtigt mange timer på vandet i rigtigt mange joller i år –
på trods af Corona. Udstyret slides og vi står foran både reparationsarbejde og indkøb af
nyt grej. Vi har naturligvis søgt diverse fonde og puljer om midler til joller m.v., men har
i skrivende stund ikke modtaget svar. Både Corona og rigtigt mange andre ansøgninger
end vores, gør det svært – ja faktisk urealistisk - at regne med at kunne finansiere ungdomsafdelingen udelukkende ved eksterne midler.
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Økonomisk set er vi således på vej igennem et år med ret store udfordringer: Hvis vi
skal fastholde vores sejlere og i øvrigt have respekt for ventelistens størrelse, skal der
investeres i både følgebåde og joller. Heldigvis kan vi via driften supplere vores jollebeholdning uden at lave et underskud i afdelingen.
Det kan vi godt være glade for og stolte af.
Thomas Buch Nielsen har i mange år tilrettelagt vintertræning på vandet for selvhjulpne
sejlere! Tak for det til Thomas. I år har Mette & Lars Christoffersen taget over og samlet
både optier og storjoller til lørdagstræning i Gambøt. Der er mange tilmeldte. Så nu håber vi bare, at vejret holder – og Corona tillader det.
I år udmærkede Valdemar Juul sig med en sølvmedalje til Hold-DM i optimistjollen.
Simon Christoffersen vandt på flotteste vis bronze ved DM Europe Class Denmark (DM
for E-joller). Tillykke til begge. Dejligt at Thurø-sejlere på den måde viser flaget rundt
omkring.
I løbet af vinteren vil vi i facebookgruppen i øvrigt tilbyde et par sociale arrangementer
og lidt teorihyggeaftner. Følg med på Facebook! Og på gensyn i næste sæson!

Som oplæst på Ungdoms Årsmøde! /Christian H.V.

Lars lægger sin nye båd til….

Vintertræning med
besøg i sundet og undervisning i navigation og
besøg af sundets stjerne:
”Delle”
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Husudvalg Årsmøde onsdag d. 18. november 2020
2020 har været væsentlig anderledes end det vi har været vant til tidligere. Årsag: Covid 19.
Men som sædvanligt stod Husudvalget for Thurø Sejlklubs generalforsamling
sidste søndag i januar. Standerhejsningen i april, som også er et af husudvalgets
opgaver, blev aflyst som klubarrangement og foregik virtuelt, lidt tyndt i forhold til en festlig eftermiddag med øl og grillpølser.
I forhold til regeringens anbefalinger med Corona angående forsamlingstæthed,
afstand og grundig rengøring og afspritning har vi i husene opsat spritdispensere, og rengøringshyppigheden har været daglig indtil myndighederne læmpede
på begrænsningerne.
For Egely’s vedkommende har bookingkalenderen været og er, præget af Sejlklubbens udvalgs egne mødeaktiviteter. Da udmeldingerne indløb om aflysning

af konfirmationer og forsamlingsgruppernes ringe størrelse, strømmede det ind
med aflysninger af klubbens medlemmers privat arrangementer. I forhold til de
indbetalte lejebeløb, blev det besluttet at tilbagebetale det indbetalte beløb –
200,- kr. også selv om arrangementet havde overskredet aflysningstidspunktet
på 2 måneder for refusion.
Som det ser ud nu er der indkommet reservationer for de kommende års konfirmationer, men ellers er udlån til medlemmernes private arrangementer stort set
gået i stå. Det betyder så at Egely’s regnskab vil komme til at mangle en væsentlig indtægt.

Men ellers har husudvalget forskellige opgaver med vedligehold af klubbens
huse. Til det formål har vi udarbejdet en plan hvor opgaverne er oplistet. Det er
så meningen at disse opgaver skal udføres og det bliver de også, men ikke alle
sådan lige på én gang. Men det falder fint i tråd med de manglende indtægter på
Egely.
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Det skal så her retfærdighedsvis nævnes at indtægterne på gæsteleje, som figurerer på Havnehusets indkomstside, har været langt over det forventede. Her skal
årsagen også findes i Covid 19, de mange aflyste ferierejser til udlandet har udmøntet sig i større aktivitet i vores hjemlige farvande og havne.
Også i år har Sejlklubbens arealer haft stor glæde af seniorgruppens ihærdige indsats, således at områderne ser pæne og indbydende ud, tak for det seniorer.
Og lad os så lige lade solen skinne lidt her til slut:
For et par år siden fik vi opsat solceller på Havnehuset.
Her er en oversigt over hvad de har produceret de sidste 12 måneder:
Der er samlet produceret 8400 KWh. Deraf er 1810 KWh sendt ud på elnettet.
Det forærer vi til SEF.
Tilbage er der 6590 KWh.
Deraf er 2300 KWh gået til opvarmning af vand til baderum. Det svarer til at vi

har sparet ca. 180 m3 naturgas.
Tilbage er der 4290 KWh som er brugt i Havnehus og på broer.
Hvis 1Kwh koster kr. 2,30.- og 1m3 naturgas koster kr. 6.- har solcellerne sparet
klubben for en udgift på kr. 10947.- på et år. Det er da ikke så ringe endda.

Kaj

Lær at sejle, hold dit grej i orden,
planlæg din tur,
ha’ en livline til land og
brug vesten.
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Årets modtager af Lone-pokalen har sejlet
pigesejlads i Thurø sejlklub i rigtig mange
år, og har også kendt Lone.

Hun må være den pigesejler der har sejlet i
flest forskellige bådtyper hvor der bl.a. kan
nævnes:
L23, Drabant 22, Drabant 30, Granada 340,
806, Bianca 320, Jeanneau Sun Odyssé 342,
og på sin egen Grinde, og nu i fritiden med
”Bavaria 32” Eja som du elsker at styre.
Du er ikke bleg for at tage udfordringen op som skipper på andres både
hvilket har været til stor glæde for pigesejlerne.
Og skipper, det er du god til at være! Man føler sig altid tryg ved dig, man
fornemmer dit nærvær til gasterne, som der efterhånden har været mange
af i tidernes løb, og så deler du gerne ud af din sejlererfaring med ro i
stemmen og et smil på læben, og fortæller gerne om gamle dage i klubben
hvor I også tog på weekendtur i bådene. Det har ikke været kedeligt.
En anden udfordring du også har taget op, er som formand for pigeudvalget
Her har du fået arrangeret Hyæneræs med rigtig stor tilslutning dette år.
Du gør ikke tingene større end de er, så derfor glider det hele nemt.
Kære Marianne, du er et kæmpe aktiv for Thurø pigesejler. Du har været
med til at fremme klubben og fortæller gerne om pigesejlads uden for
klubben, som giver ny pigesejler.
Du er sådan et fint menneske, meget omsorgsfuld og lyttende, og er god til
at tale med de nye sejlere.
Man møder dig tit på havnen altid med et smil på læben og altid klar på en
lille sludder.
Tak for det, Marianne. Vi håber at du vil bære
smykket med stolthed over at være årets pigesejler, det er meget fortjent!
Anne Marie, Carin, Ulla, Hanne og Ann-Helle
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Vore lokale kontakter i Svendborg
Frederiksø 3A
5700 Svendborg

Bjørn Normann

5357 1075

Returadresse:

Thurø Sejlklub
Rønnebærvænget 80
5700 Svendborg

