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Tilmelding til pigesejlads 2021 

  

Så er der åbent for tilmelding til Pigesejlads sæson 2021  

Tilmeldingsfrist 16.04.2021 

 

HUSK: 

Alle interesserede skal tilmelde sig til pigesejlads 

Der kræves medlemskab af Thurø Sejlklub 

Der skal påregnes opkrævning af gastegebyr kr. 300 for sæson 2021 

Gastegebyr skal betales senest 15.05.2021 enten via MobilePay nr. 98407 eller 

overførsel til konto 0813 8130467300. 

  

Fordelingsmøde den 28.04.2021 kl. 19 i Egely – reserver datoen – forbehold 

for ændrede Covid-19 restriktioner. 

 

Hvis der er spørgsmål, så kontakt en af os i pigeudvalget (se info på hjemmesiden 
under PIGESEJLER) 

På pigeudvalgets vegne 

Bedste sejlerhilsener 

Lone 

Tilmelding online på klubbens hjemmeside 

 
“OBS:  
Tilmeldinger der modtages efter fristens udløb til blive fordelt hvor der er 
plads eller som løsgænger. 

Dette gælder også selvom man måtte have en aftale med en skipper/en båd” 
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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 
Katrine Th. Andersen 

kasseren@thuroesejlklub.dk 29 66 54 99 
28 99 28 50 

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 
Henrik Frænde 

anlaeg@thuroesejlklub.dk 40 59 94 70 
21 26 18 83 

    

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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April: 06. Sejl og Studer starter 

   10. Søsætning 08.00—?? 

   10.  Saunaen tager på sommerferie 

   19. Sidste master ude af masteskuret 

   24. Standerhejsning kl. 14.00 

   26. Aftenkapsejladserne starter 

   28. Fordelingsmøde, pigerne kl. 19.00 i Egely 

 

Maj:   05 Start pigesejlads 

 

Juni:  10.  Dead line Gambøtposten 

   18. Grillaften kl. 1800 

 

 

 

 

 

 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 10/06 2021 

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 
 
 
 
Når jeg læser bladet som du fik tilsendt i januar måned, er der 
ikke mange ændringer i mit indlæg dengang og til i dag. 
 
Vi har stadig en pandemi i fuldt udbrud at virke under, og med løbende informa-
tion fra myndighederne med anvisninger på hvordan vi skal opføre os både som 
klubmedlem og her som forening med vilkår omkring forsamlingstilbud. 
Dansk Sejlunion har udsendt information omkring Corona og alle kan gå ind på 
Dansk Sejlunions hjemmeside og blive opdateret og følge udviklingen med de 
muligheder vi har som klub for at kunne aktivere alle klubmedlemmer. Jeg tror 
vi alle som arbejder med klubarbejde, er opmærksomme på udfordringerne og 
ikke mindst iagttager begrænsningerne i planlægningen mod sommerens aktivi-
teter i den enkelte underudvalg.  
 
Den største klubaktivitet i 2021 har vi stadig til gode, sejladsen Øhavet Rundt i 
det Sydfynske Øhav med indbygget festligholdelse med gang nr. 50, udvalget 
håber stadig at mange klubmedlemmer vil deltage, invitation er sendt ud, så til-
meld dig.  
 
Generalforsamlingen udskydes fortsat grundet de nuværende restriktioner og der 
er endnu ikke fastsat en ny dato, forsamlingsforbuddet med større forsamlinger 
er endnu ikke løftet, forhåbentligt åbnes der op for dette i april måned.  
Bestyrelsen vil gerne holde generalforsamlingen fysisk, da vi gerne vil sige tak 
til de bestyrelsesmedlemmer som slutter arbejdet i bestyrelse og udvalg. 
 Klubbens budget for 2021, som danner rammen for brugen af klubbens midler 
og indkomne kontingenter til anvendelse i årets løb er der ikke de store bemærk-
ninger til, afstemningen vil blive omkring reparation af brodækket ved mastekra-
nen og ungdommens brostykke. Et nyetableret udvalg arbejder på at få skåret 
tilbuddene til klubbens behov, det betyder evt. at der skal regnes med et højere 
beløb i budgettet for 2021 end der blev fastsat. 
Klubbens seneste tiltag har været fokus på sikkerheden, med installering af VHF
-radioer i følgebådene og samtidig har klubben taget imod et tilbud fra Johan 
Hoff som underviser i VHFradio. Ca. 40 klubmedlemmer var med på onlinekur-
set 1. gang.  
Det bliver spændende om den første fælles aktivitet hvor vi starter sæsonen 2021 
med standerhejsning, bliver digitalt eller fysisk møde, datoen er fastsat til  
                                            

   lørdag den 24. april kl. 14,00.  

Ib Oldrup 
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Sejlsport Sydfyn storjoller  
 
er et samarbejde mellem de sydfynske klubber om at skabe et træningsfællesskab 
for europajoller og laserjoller.  
 
Der er sejlere fra Faaborg, Svendborg sund sejlklub og Thurø sejlklub.  
 
Fælles for alle klubber er, at vi hver især ikke har mange sejlere der sejler de 2 
jolletyper. For at kunne lave noget ordentlig træning for sejlerne træner de 3 klub-
bers sejlere sammen. Træningen flytter rundt i klubberne. Således at der i løbet af 
sæsonen trænes i alle 3 klubber på skift. Der er ca. 12-14 sejlere ialt. Der arrange-
res fælles transport, således vi hjælper hinanden.  
 
Der er forskellige trænere knyttet til gruppen, herunder vores egen Ditte Juul og 
Emil Sell.  
 
Der trænes hver mandag og onsdag. Vi starter træningen i Faaborg efter påske. 
Det er planen at komme til Thurø efter sommerferien.  
 
Svendborg sund sejlklub og Thurø sejlklub er i fællesskab vært for europajoller-
nes 4. Rangliste stævne  i pinsen. Stævnet afholdes i Svendborg sund sejlklub. 
Mette Christoffersen, Thurø sejlklub er stævneleder for stævnet.  

 
Det er super dejligt at træningsfællesskabet er kommet i stand, 
således at vi på Sydfyn kan tilbyde gode forhold for vores stor-
jolle sejlere.  
          
          
   Mette Christoffersen.  
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Pas på hjørnet ved Ørodde 
 
Liberte’ var så uheldig at gå på en stor 
sten, og ja godt nok inden  for den røde 
kost, men det har vi sejlet rigtig mange 
gange før. Lige inden grundstødningen 
viste ecoloddet 4,3 m vand 
 
Det resulterede i en meget stor skade på 
skibet, som vi heldigvis nu har fået reno-
veret så fint hos Walsted. 
 
En rigtig grim oplevelse som vi ikke øn-
sker for andre, så pas på derude. 
 
 
 
Hilsen fra besætningen på Liberte’ der ser 
frem til en god sommer uden uheld 
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Thurø Sejlklub byder nye medlemmer 

velkommen i klubben 

Sejl & Studér er efter påske i gang igen. 
Pga. Covid-19 restriktionerne bliver det i første omgang kun en sæsonstart for 
alle medlemmer af TSK og Sejl & Studér. 
Så alle Studerende sejlere, vi starter tirsdag d. 6. april 2021. 
Information og tilmelding foregår lidt anderledes i år – læs grundigt på medlems-
siden på facebook. 
  
Vi vil, når det bliver muligt, afholde en opstarts dag som vi plejer. 
Så kender du en ung studerende i Svendborg, der vil prøve kræfter med J-70erne 
i et ungt fællesskab – kan du foreslå dem at følge med på den åbne facebookside: 
https://www.facebook.com/groups/202624840185909 

– Vi vil her give besked, så snart muligheden byder sig. 
  
Med venlig hilsen 
  
Nicolai Langhorn 
Sejl & Studér 

Kirsten Bang 
Niels Duedahl 
Pia Hilsberg 
Kerstin Halberg 
Anders Halberg 
Linnea Halberg 
William Halberg 
Frida Halberg 
Maja Helweg-Jørgensen 
Stig Helweg-Jørgensen 
Bror Helweg-Jørgensen 
Søren Hansen 
Susanne Thue Sørensen 
Thomas Thue Sørensen 
Niklas Thue Sørensen 
Freja Thue Sørensen 
Jakob Ringgaard 

Peter Strand 
Torben Bøilerehauge 
Rikke Emilie Baagøe 
Sebastian Dahlgaard 
Bente Lassen Nørby 
Nina Winther Messmann 
Sofie Winther Messmann 
Ella Winther Messmann 
Stine Boas Thaysen 
Jan Maintz Hansen 
Ella Maintz Thaysen 
Nora Maintz Thaysen 
Niels Haagensen 
William Benton 
Rasmus Bergmann Fabrin 
Laura Bang-Andreasen 
Christina Frandsen 

https://www.facebook.com/groups/202624840185909
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Søsætning lørdag d. 10. april. 
 
Vi starter som sædvanlig kl. 8.00, så vær klar ved båden, så kranen ikke skal 
vente. 
Og husk så, at stativer skal fjernes hurtigst muligt. Når kranen er kørt skal vi alle 
hjælpes ad med at rive og rengøre pladsen efter os, så vi kan aflevere en pæn 
plads. Først når dette arbejde er tilendebragt kan vi begynde at tage masterne 
frem. 

Vigtigt at læse herunder. 
 
De sidste master skal i år være ude af masteskuret mandag den 19. april. Det 
vil sige at vi skal have vore master ud og væk fra optimist pladsen den dag. 
Ungdommen kommer derefter og skal klargøre deres joller. Kom og hjælp med 
at flytte og holde øje med din mast lørdag efter søsætning ca. kl. 14. Især dem 
der ikke skal have mast på lige med det samme, skal være opmærksom på at 
placere deres mast langs parkeringsrørene som vi i starten af sæsonen placerer 
lidt længere mod vest. 

 
Til efteråret vil optagningen blive den 16. oktober. 

 
Broerne. 
Igen i år vil der blive indkaldt et arbejdshold til at smøre broerne. Dette er lør-
dag den 20. marts kl. 10.30 
I år vil der være standerhejsning lørdag den 24. april kl. 14. Vi håber der er 
mange der har fået master på, så der kan blive flaget over top. 
Ventelisten kan ses på hjemmesiden under Havn. 
Svendborgbilletten er klar til uddeling, til dem der har bestilt, på havnen bl.a. til 
standerhejsning. 

 
Husk at vor affalds plads kun er til dåser, flasker, olie og skibsaffald. Det er 
ikke nogen genbrugsplads til alt muligt andet skrammel. 
 
Husk at der skal bruges rød/grøn skilt når du forlader din plads for over-
natning andetsteds. Det er kun de grønne pladser vi har til vore gæstesejle-
re. 
Det hvide vedhæng kan låses hvis man ønsker det, så kan det ikke vendes af 
fremmede, og der kan skrives hvornår man kommer hjem igen. Hvis nogen 
mangler det hvide vedhæng kan du få et nyt ved Kim. 
Husk hvis du ikke skal bruge din plads ved broen, at meddele det til broudvalgs-
formanden hurtigst muligt, så vi kan få givet pladsen videre til dem der meget 
gerne vil have plads ved broen. De kan ikke lide at der er tomme pladser. 
Den opdaterede bropladsplan og venteliste kan ses på hjemmesiden under menu 
havn.          
          Broudvalget. 
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Aftenkapsejladserne 2021 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tiden er inde til at blive tilmeldt til aftenkapsejladserne. 

Vi håber på og regner med, at Corona situationen er normaliseret så meget, at vi 

kan starter på sejladserne den 26. april. 

 

Tilmeld dig på klubbens hjemmeside www.thuroesejlklub.dk under fanen  

 

”Kapsejlads” 

 

eller 

Scan QR-koden 

 

http://www.thuroesejlklub.dk
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                            IKKE KUN SOLSKIN OG AZURBLÅT HAV” 

”Vidste du at Tyfon, Tropisk Cyklon, Cyklon, Orkan og Medikan betegner det samme”  

Sommertogt september 2020 Grækenland i det Ioniske hav. 

En spændende fortælling med tilladelse af forfatter Carl Agerbech Petersen & Pia 
Ustad Frederiksen, Hellerup med båden Heron en Beneteau 36 CC.. ”Det afhænger 
af, hvor godt vi bliver beskyttet derfra ” forklarede vores engelske nabo, mens han 
pegede over mod et af bjergene på den lille ø Meganisi.  Ligesom os, havde han 
set meldingen om, at orkanen Ianos ville nå os indenfor 36 timer.   “Vi lå her un-
der en storm for nogle år siden. Jeg tror, vi tager chancen og bliver liggende” fort-
satte han og tilføjede “hvis I også vil ligge her, skal I nok gå ind og tale med dem 
nu”.Vi gik ind på tavernaen. Her sad svigersønnen. Det var ham, der havde ansva-
ret for pontonen hvor vi lå. 

“No, all booked” svarede han uden at løfte blikket og i en så afvisende tone, at vi 
end ikke overvejede at spørge om, hvad vi så skulle gøre. Vi gik tilbage på Heron 
for at diskutere mulighederne.Vinden ville starte i nordøst. Altså et no-go til Nidri, 
hvor vi havde været dagen før. Syvota, hvor vi havde været to dage tidligere? Godt 
nok en beskyttet bugt, men ville pontonerne kunne klare vindstød på op til 47 m/s? 
Måske, måske ikke. Vi havde ikke lyst til at prøve. 
Så var der Lefkas. Her lå en stor og velbeskyttet marina omkring to timers sejlads 
væk. Opmuntret ringede vi til marinaen. 
 
“We’re very busy right now. Everybody is calling. We’re fully booked. Try to 
book on our website” lød det ikke særlig opmuntrende fra en tydelig stresset da-
mestemme. 
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Hvad så med Cleopatra Marina på fastlandet? 
Hvad så med at gå for anker i en af de mange bugte i området? Vi kunne godt 
finde en, der gav læ. Men ville ankret holde i en orkan? Hvad hvis andre både i 
bugten begyndte at drive? Og ville det overhovedet være muligt at sejle over i 
en anden bugt, når vinden sprang de varslede 90 grader? Der var for mange ube-
svarede spørgsmål til, at vi havde mod på at forfølge den mulighed. 
Vi ringede. 
“Let me see” svarede damen og spurgte “how many days did you say?” 
“Four” svarede vi, så ydmygt som vi kunne. 
“Four days” gentog stemmen og tilføjede “11 meters. Let me see, let me see”. 
 Der gik, hvad der føltes som en evighed. Så der lød der et befriende “That’s ok. 
Be here before two o`clock. Look forward to seeing you”. 
  

I ly for Ianos 

 
Vi var ikke de eneste, der søgte ly for Ianos. Da vi sejlede ud af bugten så vi en 
mindre armada af sejlbåde i det smalle farvand mellem Lefkas og fastlandet. 
Alle på nordgående kurs. Væk fra Ianos, eller snurresbassen, som den meget 
afdramatiserende blev kaldt på facebook. Da vi kom ind i Lefkas kanalen, sam-
ledes store dele af armadaen. Nogle havde været heldige og fået en plads i Lef-
kas marina. Andre var som vi tvunget til at søge ly længere mod nord. Da broen 
endelig åbnede, lå vi i midten af feltet af de mange nordgående både. 
 Broen blev åbnet og vi sejlede op langs kysten på fastlandet mod Cleopatra 
Marina. 
 En times tid senere nåede vi de to bøjer, der markerede indsejlingen til en lagu-
ne med det meget lidt mundrette navn Amvrakikos. 
 Lagunen er et af de største vådlandsområder i Grækenland og er fredet efter 
bestemmelserne i en international konvention. Her er et rigt dyreliv 
med blandt andet havskildpadder, sjældne delfinarter og tæt ved 300 fuglearter, 
hvoraf flere er ud rydnings truede.   
 To floder har sit udløb i lagunen, som skærmes mod det Ioniske Hav af et smalt 
stræde. Dette og de relativt lave vanddybder gør, at vandet her er varmere og 
mindre salt end ude i det Ioniske Hav. 
 Her er også – som et af de få steder i Middelhavet – tidevand, der kan sætte en 
strøm i strædet på op til 3 knob.    
  
Vi sejlede mellem de to bøjer og begav os ind i strædet. 
 Her sejlede den ene af Roms diktatorer, Marcus Antonius, og hans allierede 
dronning Cleopatra af Ægypten om morgenen den 2.september 31 f.kr. Deres 
flåder havde i flere måneder ligget i lagunen og var nu blevet tvunget ud i det 
Ioniske hav, hvor Roms anden diktator Gajus Octavian og hans general .   
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Agrippa ventede på dem. Over middag startede søslaget mellem de næsten 
800 krigsskibe. Det endte samme dag. Gajus Octavian sejrede. Dermed sluttede 
borgerkrigen, der var startet efter mordet på Cæsar. Republikken blev til et kej-
serdømme med Gajus Octavian, der ændrede sit navn til Augustus, som den før-
ste kejser.  De næste mange hundrede år var der fred i områderne omkring Mid-
delhavet, som Romerne kaldte Mare Nostrum, hvilket betyder vores hav. 
 På vores bagbord side lå byen Preveza og til styrbord Cleopatra Marina. Bag 
marinaen så vi flere tusinde master. Det var både, der stod på land på de tre store 
bådpladser. 
” Da vi gjorde klar til at anløbe, var tidevandet ved at vende, og vi kunne anduve 
og fortøje uden at skulle tage hensyn til en tværgående strøm.   

 Så sker det  
 

I løbet af den næste dag begyndte marinaen at blive fyldt op.  

“I was at the town quay at Preveza. It was terrible. I havn´t been sleeping at all ” 
fortalte vores italienske nabo, inden han rødøjet forsvandt ned om læ for at få lidt 
af nattens søvn.  
 
Underligt.  
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Vi havde haft en fuldstændig rolig nat. Cleopatra Marina havde ligget i læ for den 
kraftige sydøstlige vind, der var blæst lige mod bykajen i Preveza på den anden side 
af strædet. Mindre end en kvart sømil fra, hvor vi lå.  
I løbet af eftermiddagen begyndte mørke skyer at trække op over himlen fra syd.  
 
 Strømmen af både, der søgte ind i lagunen gennem strædet stoppede. De både, der 
nu søgte ind i marinaen fik beskeden “Sorry. Fully booked”, selvom der stadig var 
ledige pladser. (Senere lærte vi, at presset på ankre til pontoner og udhalerliner kan 
blive så stort at de risikerer at slippe, hvis marinaen bliver fyldt helt op). Ekstra for-
tøjninger blev lagt ud, sprayhoods og bimini afmonteret, dinghy rullet sammen eller 
gjort ekstra godt fast og løse genstande surret eller lagt ned om læ. 
 
 “You need to get further away from the pontoon” sagde havnefogeden og inden vi 
rigtig vidste af det, havde vi ham og tre andre mand ombord. De slækkede agter for-
tøjningerne og trak Heron et par meter længere ud i bassinet. Så bad de os starte mo-
toren og bakke for fuld kraft. Da vi igen lå knap to meter fra pontonen, gjorde de ag-
ter fortøjningerne fast. Heron lå nu helt tot med samme pres på alle fortøjningerne. 
 “You never know. Better prepared for the worst” grinede havnefogeden, inden han 
og de tre mænd gik fra borde for at sikre fortøjningen på vores italienske nabobåd. 
Men det var ikke kun os og vores italienske nabo, der fik gennemgået fortøjninger-
ne.  Fortøjningerne på alle bådene i marinaen, bemandede som ubemandede, blev 
gennemgået af de fire mænd. På de bemandede spurgte de høfligt om tilladelse til at 
gå ombord, og på de ubemandede, gik de blot ombord.  
 Da det var blevet mørkt, begyndte det at regne. KRAFTIGT. Det fortsatte, da vi gik 
til køjs. 
  
Da det var ved at lysne, vågnede vi ved, at det begyndte at hyle i riggen. Ingen tvivl. 
Ianos var kommet og blæste fra nordøst. Cleopatra Marina lå ikke længere i læ.  Men 
der var ingen bølger. Heron lå godt og solidt i sine stramme fortøjninger i den krafti-
ge vind.  Vi faldt i søvn. Da vi vågnede et par timer senere, var vinden løjet næsten 
helt af. Hele dagen og natten regnede, regnede og regnede det. Tidlig næste morgen 
kom vinden igen. Denne gang fra nordvest. Samme styrke som dagen før og igen 
ingen bølger.  I løbet af morgenen holdt det op med at regne og sidst på eftermidda-
gen løjede vinden helt af. 
 Ianos havde passeret os.  
  
Vi havde været heldige og kun været i yderkanten af orkanen Ianos. 
 Blot en snes sømil længere sydpå havde de været knap så heldige. Her var Ianos pas-
seret med fuld styrke og havde forårsaget store ødelæggelser. Mennesker var om-
kommet. Huse oversvømmet, landsbyer begravet i metertykke lag af sten og mudder. 
Træer var væltet. Biler og huse ødelagt. Et halvthundrede lystbåde var sunket i sine 
fortøjninger og et ukendt antal skyllet på land.  
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Middelhavet er ikke kun sol og azurblåt hav, skrev en på sin blog. … 
Vi kunne ikke være mere enige.  
 
I bugten ”Mongonissi” På øen ”Paxos” med sy Freedom en Moody 42 hvor vi 
lå for anker på samme tidspunkt oplevede vi vind stød på 47 kn..lyn og torden 
hele natten og tropisk regn, det er nok det værste vi har oplevet til søs!  

Conni & Bjarne Huusfeldt. 

www.heron.dk her kan i logge ind og se hele video + følge Heron´s sejlads helt 
fra Danmark. 

Herons tur: 
 

________________________________________________________________  
 

http://www.heron.dk/
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Lær at sejle, hold dit grej i orden,  
planlæg din tur,  

ha’ en livline til land og  
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Ungdom håber på ”normal” sæson 2021 
 
Håb er ikke en strategi, siges det. I Ungdom håber vi dog alt, hvad vi kan, på en 
normal sæson 2021. Det har vi gjort i lang tid og vi har forberedt os grundigt på, at 
være klar til at være klar, når verden åbner igen. Og nu tror vi altså på det. Og vi er 
klar! 
 
2020 var et meget specielt år. Alt for mange aflyste sejltimer for ungdommen. Alt 
for mange restriktioner til, at det hele føltes helt rigtigt. Men heldigvis rigtigt man-
ge dejlige sejlerbørn, der var glade for det, de fik og de timer de kom på vandet. De 
måtte undvære en masse tæt kontakt, social interaktion, fællesspisning, traditionel-
le stævner, juleafslutning mmm. Heldigvis var vores eget stævne, der ligger første 
weekend i september hvert år, ikke påvirker af corona og blev et tilløbsstykke. 
 
I Ungdomsledelsen og Ungdomsudvalget og trænergruppen var vi også spændt for. 
Vi skulle jo hele tiden tilpasse strategien efter skiftende udmeldinger fra myndighe-
derne og hele tiden holde fast i sejlerne, der ikke sejlede – og i øvrigt også sørge 
for at økonomien ikke sejlede. Det lykkedes alt sammen. Selvom 2020 blev året 
hvor alle tænkelige foreninger 
havde tid til at søge alle tænke-
lige fonde og puljer, blev 
Thurø Sejlklubs Ungdomsafde-
ling tilsmilet med penge til 
nogle nødvendige investeringer 
fra TrygFonden, Thurø Spor-
tens Venner og DGI og DIF’s 
foreningspulje. Disse midler 
har givet os mulighed for at 
øge sejlersikkerheden for klub-
bens børn ved køb af VHF-
radioer til fast montage i sik-
kerhedsbådene, samt indkøb af 
optimistjoller til erstatning for 
nogle af de ældste joller fra 
sidste årtusinde og en Euro-
pajolle, som er blevet en mere 
eftertragtet klubjolle - samt 
fornyelse af vores ene sikker-
hedsbåd.  
 

Foto: 
 Chr. Vesterager,  
kunstnerisk bearbejdning:  
Jacob Surland  
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Oven i det, blev Thurø Sejlklub gencertificeret som ”Ungdomsvenlig Sports-
klub” og det kunne ikke have ladet sig gøre uden resten af klubbens og besty-
relsens massive opbakning til Ungdoms aktiviteter og koncepter såvel økono-
misk som praktisk og moralsk. 1000 tak for det! Det bliver også nødvendigt 
fremover, hvis vi skal holde på sejlerne og understøtte kvaliteten i de aktivite-
ter, vi tilbyder dem. 
 
2021 bliver et dejligt år, hvor vinden vil være tilpas og solen vil skinne på alle 
de glade ungdomssejlere i Thurø Bund, Thurø Sund og på Lunkebugten. Vi 
har planlagt et ambitiøst program for vores 43 aktive sejlere, der er inddelt i 7 
træningspas pr uge på 5 hold lige fra de mindste, der øver vandtilvænning på 
Krabbeholdet over forskellige optimisthold til Zoom8-sejlerne. Dertil kom-
mer TSK’s storjolleaktiviteter, som Mette og Lars står for i det sydfynske 
samarbejde. Alle disse aktiviteter kræver over 20 frivillige trænere og ligeså 
mange frivillige brovagter og tørnvagter og hjælpende hænder til både dette 
og hint. Det er en stor fornøjelse at se al den aktivitet udfolde sig. På venteli-
sten står 24 børn, så der ser ikke ud til at blive mindre aktivitet i årene, der 
kommer. Men nu starter vi lige med at 2021 bliver en normal sæson…….. 
Det er vores primære håb. 
 
/Ungdomsledelsen (Hanne T. Bjørn N. og Christian H.V.) 

    VHF / SRC kursus webseminar i TSK 

Mens vi venter på at det skal blive godt at sejle 
igen, er vi en del der er på skolebænken igen. 

For lovligt at kunne tale i vore digitale VHF’er 
er det et must at have dette certifikat. 

Rigtig fint tilbud til klubbens medlemmer. 

 

Under kurset kom vi bla.a.  ind på EPIRB/PLB en 
personlig sender der kan redde liv. Vi har et med-
lem der v.hj.a. en sådan er blevet reddet ude midt 
i Stillehavet, Keld Hummer. 

Keld vil gerne komme at fortælle om denne  ople-
velse  og når vi engang igen må samles vil vi lave 
en aften, hvor Keld kommer og fortæller om den 
dramatiske hændelse,            

Ingeborg       

——————————————————————————————— 

Keld ombord på Freedom 
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På kryds i corona - 1500 sømil i Middelhavet. 
 
Af Henrik Buchwald 16.3.2021 
 
Egentlig skulle Inge og jeg (vi er midt i 60’erne og efterlønnere) have været i lejet 
autocamper til Nordkap i forsommeren 2020, men det fik corona sat en stopper 
for. Men så ringede Gert og spurgte, om jeg ville med ud at sejle. Han og hans 
kone Conny har en sejlbåd, som skulle fra Grækenland til Danmark. 
 
Vi kendte ikke hinanden i forvejen, men da vi begge er medlem af Langturssejler-
foreningen, kunne Gert slå mit telefonnummer op. Vi mødtes over en kop kaffe 
sammen med vores koner 1 måneds tid før, og aftalen blev, at vi begge skulle 
sejle med det første stykke fra Grækenland og til Gibraltar eller deromkring. Vi 
fik naturligvis stillet forskellige spørgsmål til hinanden, f.eks. om bådens sikker-
hedsudstyr, indbyrdes kvalifikationer osv., men det virkede som om, at alle parter 
var indstillet på at kaste sig ud i eventyret uden de store falbelader. Og min kone 
Inge blev også en del af projektet. 
 
Noget spændte var vi! Kunne vi falde i hak med Gert og Conny på deres 55 fods 
Ketch (sejlbåd med 2 master)?  Og kunne vi få det hele til at virke med corona? 
Inge og jeg tog afsted den 27.6, selvsamme dag som Danmark corona-åbnede til 
Grækenland. Aldrig har Københavns Lufthavn virket mere tom. Gert og Conny 
var taget i forvejen. 
 
Internettet er jo guds gave til rejseplanlægning. Det tog ingen tid at finde en SAS-
flyver via Momondo og derefter en overnatning incl. taxa via Booking.com. En 
sød afsprittet og maskeret taxachauffør stod med mit navn i lufthavnen og efter 
45 minutter i taxa formedelst 200 kr, så sad vi kl. 23 den 27.6 i og fik en øl og 
spiste souvlaki i Athen. Så var eventyret begyndt! Og mødet med de første græ-
kere var gennemsyret af venlighed, selvom vi alle var udstyret med masker. 
 
Græske busplaner på nettet er ikke helt så ligetil. Deres bogstaver er jo lidt mær-
kelige, men vi havde fået nogle hints fra Conny, så 2 busser senere, en lille færge 
og 8 timer undervejs, så var vi fremme ved båden på en lille græsk ø, som hedder 
Trizonia. Vi spiste alle 4 en velkomstmiddag på en lille restaurant, stjernehimmel, 
28 grader og jeg fik...jeg elsker souvlaki på de kanter. Og så bød Gert på en ouzo 
at sove på - det smager jo herligt, når man er i Grækenland. 
 
Næste dag startede så sejlturen, som i fugleflugt linje skulle vise sig at blive til 
cirka 2800 km i den direkte linje, i praksis er det dog længere. Vi satte kursen 
mod vest, men efter en halv time foreslog Gert ganske fornuftigt, at vi skulle da 
have den første badetur. For vejret var dejligt, 30 grader og vandet vel 28. Mid-
delhavet er meget salt, så man skal holde sig for næsen, når man springer i, for 
ellers har man en helt saltbøsse oppe i hjernen. Til gengæld er det let at svømme 
rundt i, opdriften er i orden. 
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I næste by fik vi provianteret det sidste og sat kursen mod Kefalonia, som er den yder-
ste forpost mod vest inden Grækenland forlades. Her vidste Gert, at der findes en gra-
tis havn (læs: kommunen har fået EU-støtte til etableringen, men de har aldrig god-
kendt kvaliteten af den leverede havn, så nu ligger den der bare). Vi skulle ligge der 
nogle dage, for det viste sig, at vi havde fået dieselpest. Dieselpest er ikke at spøge 
med, det opstår fordi moderne diesel er tilsat 7% biodiesel, og i biodiesel er der vand. 
Og når der er vand, kan der komme  bakterier, som udvikler sig til en klæbrig sub-
stans, som motoren absolut ikke kan tåle. Gert er ikke tabt bag en vogn (Conny og 
Gert har selv bygget den store båd og kender hver en cm.), så Gert fik sat et filtrerings-
system op, som gjorde at vi kunne sejle videre, men de næste par uger stod Gert ofte 
på hovedet i maskinen. Om han svedte? Luften er 30 grader i skyggen, ovenpå maski-
nen er der rigtig varmt! Så Inge og jeg lejede en bil og nød ferielivet, mens der blev 
filtreret på livet løs. Og da vi stod op næste morgen, havde vores skipperteam hejst 
signalflagene for at fejre Inge’s og min bryllupsdag. 
 
 

 
 
 
 
Grækerne er generelt meget 
hjælpsomme og ligetil, og det 
nød vi. Men de har også op-
fundet bureaukratiet, og deres 
havnepoliti er ikke fleksible 
eller selvtænkende - overho-
vedet ikke, og så har de kamp-
uniform på af en eller anden 
mærkelig grund. For at gøre 
en lang historie kort, så begik 
jeg dokumentfalsk for at få 
lov til at forlade landet, det 
gjorde alle kunne vi forstå, 
hvis man manglede et doku-
ment. En ærgerlig måde at 
sige farvel til et dejligt land 
med dejlige mennesker på. 
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 Italien var næste mål, nogle dage på det blå ocean (547 km), så Conny havde lavet 
os en vagtordning. Conny, Gert og jeg havde 8 timer ved roret pr døgn, så jeg hav-
de fra kl 2-6 både dag og nat. Og da jeg elsker natsejlads og morgengry, kunne det 
ikke være bedre. Inge stod for aftensmaden og underholdt mig ofte noget af natten. 
Jeg var efterhånden blevet fortrolig med kortplotteren, så navigationen var upro-
blematisk. Heldigvis passerede vi Messinastrædet ved Italiens støvleende i dags-
lys, og efter nogle døgn på havet er det rart at se land på begge sider. Næste mor-
gen sejlede vi ind til Lipari, som få danskere vist har hørt om, en lille idyllisk itali-
ensk ferieø, hvor vi fik en god travetur og en kop dejlig iskaffe. 
 
Afsted i solnedgangen - den sidste ouzo glider ned, vindstille og for motor mod 
Sardinien (523 km). Delfiner for boven og på afstand, store havskildpadder har vi 
allerede set nogle gange, også i Grækenland, og sandelig om vi ikke også ser en 
babyskildpadde på ca. 30 cm. Skildpadderne ligger i overfladen, og padler tilsyne-
ladende rundt alene, også hvor der er 2 km dybt. Vi vælger også at bade herude i 
ingenting, for det er vindstille og meget varmt. Og da vi er igang igen, ser vi først 
en stor sværdfisk på  et par meter springe ud af vandet, og senere dens lillebror 
lave samme nummer 3 gange i streg. Det er der noget livsbekræftende ved at se! 

 
Vi går i land på Sardinien. Vi skal 
have provianteret, og vil også 
gerne frekventere et møntvaskeri. 
Saltet fra havet sidder i tøjet, og 
selvom det hver dag er høj sol og 
varmt, og påklædningen normalt 
under de lange strækninger er 
underbukser og en t-shirt - også 
om natten, så gør saltet, at tøjet 
kan blive lidt klamt. Gert finder 
igen en industrihavn, de er for det 
meste gratis, og havnepenge kan 
blive en rigtig dyr fornøjelse i 
Middelhavet nu om dage. Så reg-
len er, når vi ikke sejler hele døg-
net, at det er ankeret eller en af de 
få gratis havne, der er tilbage. 
Alternativet er døgnbemandede 
lystbådehavne, og hvis båden er 
over 12 meter, så er man pr defi-
nition fyldt med penge. Og så 
kommer der folk og hjælper med 
alting, incl. at komme af med en 
del penge. 
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Det er blevet eftermiddag midt mellem Sardinien og Mallorca - næste stop viser 
sig at blive på Spaniens sydkyst 1022 km væk, og vi går stadig for motor i vind-
stille og sætter fiskestangen. Og i skumringen er der bid. Conny er alene på vagt, 
vi andre sover vores skønhedssøvn, men alle mand på dæk. Gert får hevet bonito-
en på dæk, en fin fisk på ca 60 cm og nok 10 kilo. Dækslyset bliver tændt og jeg 
går igang med at partere - med en skarp kniv og senere også en fuksvans. Det sid-
ste står ikke i fiskekogebogen, men det er første gang, at jeg skal ordne sådan en, 
og så i halvmørke og pæn søgang - så det blev sådan. 
 
Næste dag får vi tuntatar med citron, tomat, forårsløg, agurk rød peber og lidt 
smøreost. Kold italiensk hvidvin. Der er høje dønninger fra 2 forskellige retnin-
ger, først går vi for sejl, men vinden falder og så bliver det motor. I 5 døgn går 
livet sin gang med de faste vagter, Inge laver tun i flere varianter til både frokost 
og aftensmad, vinden er gået i øst (medvind!) og bliver der resten af turen, så livet 
er behageligt, omend dieselpesten hele tiden skal overvåges, og Gert må være 
over det. 
 
Vi når til Spaniens sydkyst, og det er rart at se land igen. Vi har trods alt sejlet 
mere end 2000 km uden andet end 2 hurtige visitter i havn. På hele vejen har vi 
ikke set et eneste fly, så på den måde bliver vi mindet om, at det stadig er corona-
tider. Inge disker op med tapas, efter at vi har været oppe at handle. Alle har ma-
sker på i supermarkederne, og stort set også alle andre steder. Der bliver passet 
godt på, og det gælder alle de 4 lande, 
vi når at besøge på turen (Grækenland, 
Italien, Spanien og Gibraltar). 
 
De næste 4 dage sejler vi kun om da-
gen og finder ankerpladser langs med 
Costa del Sol. Der er flere hoteller, end 
jeg nogensinde havde forestillet mig. 
Inge laver dejlig aftensmad, og vi sid-
der på agterdækket og får vin til. Bade-
ture bliver det også til. 
 
Vi når Gibraltar, og her ser vi nærmest 
den første sky på turen. Den hviler 
tungt over klippen, så selv her sydpå 
har englænderne fundet de mørke skyer 
og slået sig ned. Vi ankrer op i bugten, 
som er spansk, men lige op til grænsen 
til Gibraltar, hvor vi tanker diesel til 
3,75 kr pr liter. Og så garanterer de 
endda, at der ikke er biodiesel i. En gin 
og nogle tonic sniger sig også ombord. 
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Næste dag sejler vi gennem Gibraltarstrædet, og forventningerne til at se hval er 
høje. For på søkortet står, at man ikke må sejle over 13 knob for at forhindre kol-
lision med hvaler. Alt vi ser er dog en springende tun, men smukt er der her i 
strædet. 
 
Kursen er nu sat noget mere nordlig, og vi er ude i Atlanten. Vi har endnu et stop 
ved en fin ankerplads i en beskyttet bugt, inden vi efter endnu en nat, sejler mod 
Cadiz på Spaniens vestkyst. Men vupti, så springer en grindehval op som en an-
den delfin lige op langs båden. Gert, som står ved roret, mærker at den piller ved 
ror og køl, men heldigvis vælger den at sakke bagud, mens den viser sin store 
rygfinne.  
 
I Cadiz skal vi afmønstre. Gert finder endnu en gratis kaj og får ferskvand, og vi 
kan knuse og kramme farvel til vores skipperteam. Vi har jo trods alt nu levet tæt 
sammen hele vejen gennem Middelhavet. Inge og jeg finder en fin overnatning i 
et gammelt kloster i den gamle by, og vi leger (maskerede) turister et par dage, 
inden vi kører til Malaga via deres pendant til GoMore. Her hedder den bare 
BlaBlaCar. Og i disse coronatider er selv Malaga lufthavn en halvtom affære, 
men et SAS fly til Køben-
havn er der dog. 
 
 
En fantastisk rejse med an-
derledes oplevelser er slut. 
Og heldigvis kan hverken 
corona, dieselpest eller syd-
landsk bureaukrati fortræn-
ge følelsen af, at det har 
været en dejlig oplevelse at 
kaste sig ud i eventyret. 
 
Henrik Buchwald 

Pas godt på dig selv og de andre på vandet! 
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I løbet af vinteren er 
vores fine skilt blevet 
renoveret og lakeret 
op 
 
Hvor er det blevet 
flot, tak til Bjarne  for 
vel udført arbejde 
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Thurø Sejlklubindbyder til kapsejladsen 

     Øhavet Rundt 2021   

50 års jubilæumssejlads 

  

 

  

Kapsejladsen afholdes lørdag den 28. august 2021 

Sidste frist for tilmelding er den 23. august kl. 19:00, men vi vil meget gerne 

have din tilmelding noget før. 

Hvis du gerne vil spise med fredag aften, men ikke skal sejle om lørdagen, så 

beder vi om at få en tilmelding på dette af hensyn til indkøb. Det bedes be-

mærkes i tilmeldingen at der ikke sejles med. 

Kortskitse til Øhavet Rundt 
 

  

 

http://thuroesejlklub.dk/wp-content/uploads/2020/02/kortskitse-2019.jpg
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Vi er gået i 50’er humør, og forærer alt væk til 50,- kr. 

  

Deltagergebyr er i år 50,- kr. pr. person. Dog max 350,- kr. pr. båd. 

Gratis kran til søsætning op til 2500 kg. 

Der vil i år være opslået telt på pladsen, hvorfra der sælges: 

  

Is:                 6 stk      50,-  kr. 

Vand:           5 fl         50,-  kr. 

Pølser:         4 stk      50,-  kr. 

Fadøl:           4 glas    50,-  kr. 

Vin:               1 fl.        50,-  kr. 

  

 

 

 

 

 

Fredag aften fra kl. 18:00 til 20:00 sælges:  

Grill-anretning til 50,-  kr. pr. portion. 

  

Lørdag morgen kl. 07:00 er der fælles gratis morgenbord med kaffe og rund-

stykker. 

  

Gratis suppe og moleøl, når deltagerne kommer i mål. 

  

  Præmieuddeling lørdag aften, når resultatet foreligger. 
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OBS. OBS. 
Klubgrillaften i 

Gambøt 
Fredag den 18. juni 

 
 

 
 
 
Igen i år indbydes alle klubbens medlemmer til en uformel grillaften fredag den 
18. juni. Grillen er klar kl. 18. I skal bare selv medbringe kød – tilbehør og 
drikkevarer. Hvis nogen har et musikinstrument, kunne det være hyggeligt. Vi 
håber meget, at se et bredt udsnit af klubbens medlemmer denne aften. Tilmel-
ding er ikke nødvendig, bare mød op med madkurv og godt humør.  
 
Broudvalget.                                                                 
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Vi får nye naboer! 

Her i foråret har vi med glæde fulgt med i udviklingen omkring broerne ved 
Thurøbund. Et helt nyt havneanlæg er blevet etableret og er næsten færdig. Flot 
ser det ud, og vi får mange nye sejlere til området hvis alle 180 pladser bliver be-
sat. Velkommen til og rigtig dejligt at se hvor pænt det bliver.  

 

Også det farlige stykke ved 
”Luffes” bro er renoveret og er 
rigtig fint lavet 
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1.sæson med sauna i TSK 
 
En helt forrygende 1. sæson med sauna i TSK.  
Mange har her i coronatiden udnyttet vores nye tiltag i TSK . Det har været så fint 
at kunne bade og efterfølgende nyde den helt unikke oplevelse med at gå i sauna 
bagefter. Det er bare livskvalitet. 
 
Mange har udnyttet det som en familie oplevelse at bade sammen og hygge sig , 
ja og  mange har valgt at gøre det 2 timer i træk. Det kan da vist kaldes succes. 
Folk har respekteret at bade og gå i sauna i små venne/familie bobler og på den 
måde udnyttet en coronatid med rigtig mange ture i saunaen. 
 
Tak til jer alle for at være med til at holde saunaen ren og pæn. Dejligt at komme 
derned og vide at de der har været der før, har gjort rent, Det har bare fungeret så 
fint. Tak til jer alle.  
 
Nu er det tid at gøre status og se hvordan det er gået. Jeg kan løfte sløret at det 
hænger rigtig fint sammen økonomisk. Vi har haft et enkelt bump på vejen hvor 
saunaen var ude af drift et på dage. Føleren der sidder inde i saunaen var gået i 
stykker. Den er nu opdateret med en ny leveret på garantien. Ligesom der også er 
efterleveret en sikringsbøjle, der skal monteres oven over saunaovnen. 
 
Vi har dog lidt der skal vedligeholdes 
inden saunaen køres i depot for som-
meren. Rengøring, maling af sauna og 
smøring med linolie på den udvendige 
balkon. Døren skal justeres og der skal 
tætnes lidt hist pist. Det har Bjarne og 
Jonas helt styr på. Hvis nogen vil påta-
ge sig et par timers arbejde, vil det væ-
re rigtig fint. 
 
Pontonen skal lige have monteret re-
flekser på siderne inden den sejles ud 
på sin position. Der er også indkøbt 2 
bænke til at sætte på pontonen. Har 
søgt og fået tilladelse hos Søfartsstyrel-
sen  til at udlægge den fra 15. april til 
15. oktober på position 55.2.466 N og 
10.40.381 E.  Det er ved den orange 
bøje hvor John Jepsen lå sidste år. 
 

 
Glæder os til at se om det blive lige så populært som saunaen. 
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Vore lokale kontakter i Svendborg 
Frederiksø 3A 
5700 Svendborg  

 

Bjørn Normann   5357 1075  
 
 

Returadresse: 
Thurø Sejlklub 

Rønnebærvænget 80 
5700 Svendborg 


