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Nr. 3   juli, august, september 2021 

Midsommerfest i Mejerihavnen, talen leveret af Thomas Aalmann. 
Helt i Christian Eriksens ånd med nr. 10 på ryggen. 
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Udvalg:       
 
Bro og havn:   John Jepsen    27 64 81 18 havnen@thuroesejlklub.dk 
Pigesejlere:   Vivian Haladyn 21 20 58 69 pigesejlads@thuroesejlklub.dk 
Husene:   Kaj Hansen  25 17 92 22 husudvalg@thuroesejlklub.dk 
IT//Hjemmeside Jan Knudsen 40 45 49 24 hjemmesiden@thuroesejlklub.dk 
 J70:    Henrik Buchwald 20 69 37 97 j70@thuroesejlklub.dk 
Kapsejlads   Ole Jensen  61 70 53 97 kapsejlads@thuroesejlklub.dk 
Handicapsejlads Erling Justesen 42 13 19 78 handicap@thuroesejlklub.dk 
Gambøtposten  Carl Nielsen 20 48 58 75 bladet@thuroesejlklub.dk 
Sejlerskolen    Steen Andersen   22 52 37 01 sejlerskolen@thuroesejlklub.dk 
Følgebåde      Lars Christoffersen   24 29 72 11 foelgebaade@thuroesejlklub.dk 
Listefører  Gert Bjerrum     62 21 25 60 listefoerer@thuroesejlklub.dk 
SejlSikkertAmbassadør   
Bjerne Sørensen   41 95 09 18 sikkeramb@thuroesejlklub.dk 
Sauna/Vinterbadning 
Ingeborg Andersen    25 44 96 42 vinterbadning@thuroesejlklub.dk 
Sejl & Studer Nicolai Langhorn  20 82 49 19 sejlogstuder@thuroesejlklub.dk 
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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 Bjørn Normann ungdom@thuroesejlklub.dk 53 57 10 75 

Hus og anlæg Henrik Frænde anlaeg@thuroesejlklub.dk 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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Juli:    Sommerferie 

 

August:  02. Start aftenkapsejlads 

    04. Start pigesejlads 

    10. Start sejlerskole 

    21. Hyæneræs, Rantzausminde 

    27. Ø-Havet Rundt, spisning 

    28. Ø-Havet Rundt, sejlads 

September: 

Oktober:  01. Årsmøde pigesejlerne 

 

 

 

 

 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 10/09 2021 

Gambøtposten - er din orientering fra klubben! 

 

Gambøtposten udkommer til ca. 750 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 
 
 
 
 
 
Vi har nu fået nogle gode varme dage og nydt sommerens begyndelse. 
 
Klubben fik gennemført sin længe ventede generalforsamling i Thurø Hallen. 
Den forløb i god ro og orden, med deltagelse af ca. 40 medlemmer på trods co-
rona vilkår med Coronapas.  Beretning, Referat fra Generalforsamlingen mv. vil 
du kunne læse mere om på klubbens hjemmeside. Efterfølgende tog klubben 
afsked med vor kasserer Lars Løvschall, og sagde tak for de mange års arbejde 
for Thurø Sejlklub. Derudover fik forsamlingen også en kort orientering om-
kring udfordringen med parkering. 
 
Vi må se i øjnene at mange klubmedlemmer kommer til havneområdet pr. bil og 
skal kæmpe om pladserne, også de offentlige parkeringspladser sammen med 
bådliggere på de andre broer og nu også det stigende antal biler som nu er om-
kring Thurøbund efter renovering og modernisering af broerne med flere båd-
pladser.  
 
Der har også været drøftelser med Svendborg Kommunes parkeringsvagter om-
kring parkeringsmulighed bl.a. på Gambøtvej som nu bliver indskrænket efter 
færdiggørelsen af stikvejen. Her kan der falde bøder, hvis der parkeres mere end 
10 meter fra hjørnet iflg. Færdselsloven. Husk også tidsbegrænsningen på hav-
nearealet, her kan også falde bøder. Som parkeringsvagterne sagde, de går ikke 
hjem fredag kl. 15,00. 
 
Der bliver nok at tage fat på, bestyrelsen vil i det fremadrettede arbejde se på og 
vurdere om det kan blive muligt at skaffe areal til et parkeringsområde for klub-
bens medlemmer, alle har mulighed for at bidrage med input, ideer m.v. send dit 
bidrag til  
formanden@thuroesejlklub.dk. 
Ingen havde meldt sig som kandidat til kassererjobbet i Bestyrelsen på General-
forsamlingen. Bestyrelsen vil over sommeren og efteråret arbejde på at få opga-
ven løst til gavn for os alle i klubben. 

 

God sommer – at sejle er at leve. 

 

 

Ib Oldrup 
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Sejlerskole sæson 2021 
 
Opstart 
Sejlerskolen har været i gang siden den 4. maj, hvor der blev afholdt informati-
onsmøde for 23 sejlerskole elever, 10 førsteårs elever, 9 andenårs elever og 4 tid-
ligere sejlerskoleelever, der havde ønsket at genopfriske   deres kundskaber i 
praktisk sejlads for fremover, uden instruktør i båden, at kunne sejle en J70 båd 
på betryggende vis. 
Der har været en markant stigning i antallet af kvinder, der ønsker at tage due-
lighedsbevis, gennem de senere år. Ud af 23 sejlerskoleelever i år er de 17 kvin-
der. Det er en glædelig udvikling, som tegner godt for sejlsportens fremtid både 
på området tursejlads og på området kapsejlads.  
 
Nye tiltag  
For om muligt at åbne elevernes øjne for de specielle oplevelser og erfaringer 
man får ved deltagelse i en kapsejlads med mange både, er det i år for første gang 
forsøgt at lade sejlerskolens Int. 806 båd deltage i sejlklubbens aftenkapsejladser 
om mandagen. Eleverne kan på tur, hvis de ønsker det, en eller flere gange, delta-
ge som gast på 806èren med undertegnede som skipper. Der er ved hver sejlads 
plads til 2 elever/gaster. 
Det er med glæde konstateret at heller ikke på det område, holder kvinderne sig 
tilbage. Indtil nu ser forsøget med sejlerskolens deltagelse i aftenkapsejlads ud til 
at være af interesse for en del af eleverne. 
 
Brug af Klubbåden 
”Josephine” 806èren, bruges nu om mandagen til aftenkapsejlads af sejlerskolen, 
om tirsdagen til undervisning af elever i sejlerskolen og om onsdagen af pigesej-
lerne. Pigesejlerne har via ansøgning til bestyrelsen skaffet ”Josephine” en helt ny 
påhængsmotor, som både pigesejlerne og sejlerskolen nyder godt af. 
 
Instruktører 
En væsentlig årsag til vi i år er i stand til at undervise 23 elever, er en glædelig 
tilgang af nye instruktører og beredvillige ”stand by” instruktører. Inden sæson-
start måtte vi allerede først på året sætte 7 – 9 elever på venteliste til år 2022, da 
vi i oktober 2020 var fuldt booket for sæson 2021. Det var derfor dejligt Jan Chri-
stensen meldte sig til instruktørgruppen og var i stand til i sin egen båd at under-
vise 4 elever. Jeg har her i juni aftalt med Nicolai Jensen fra Sejl og Studer, at han 
fremover kan kontaktes, når vi får behov for en instruktør. John Rerskov har med-
delt mig at også han fremover kan kontaktes, når der opstår behov for en instruk-
tør. Bjerne Sørensen har i en periode fungeret som instruktør for de 4 piger, der 
ønsker at opnå godkendelse til at sejle J70 både.  
Sejlerskole udvalget ser på nuværende tidspunkt ud som følger: 
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Nuværende permanente instruktører: 
 
Torben Strange Pedersen – Peter Hübner – Mogens Axelsen – Kim Isager – Jan 
Christensen – Steen Andersen    
 
Stand by instruktører: 
Henrik Frænde – John Runge – John Rerskov – 
Carsten Krat – Nicolei Jensen 
 

 

 

   Steen Andersen 
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Thurø Sejlklub byder nye medlemmer 

velkommen i klubben 

Jens Christian Bjeldorf 

Anne Haupt 

Bodil Rask 

Thea Rask 

Anton Rask 

Henrik Jørgensen 

Lill Rahr Mortensen 

Sofie Gjoveraa Jensen 

Johnni Gjoveraa Vestergaard 

Elias Gjoveraa Jensen 

Eya Gjoveraa Jensen 

Anders Bjørn Skovmand Chri-

stiansen 

Christina Andersen 

Brian Ramsgaard 

Alissa Maria Kloppenburg 

Jesper Bech Hansen 

Airi Johanna Irmeli Hansen 

Storm Armas Bech Hansen 

Nor Aatos Bech Hansen 

Jakob Sinneng 

Sara Jacobsen 

Rikke Boje Witt 

Olivia Li-Nielsen 

Pia Manfeldt Hansen 

Vincent Agerholm Svaneberg 

Sørensen 

Sille Kroll Mortensen 

Maya Aashøj Sand 

Thomas Nielsen 

Svend Hansen 

Tabita Borch Søe 

Bjørg Amalia Johnsson 

Erik Vedsegaard 

Morten Lynghøj 

Sune Abelgren Nielsen 

Birgitte Huber-Olsen 

Rasmus Christian Outzen Pe-

tersen 

Nicolaj Bjørnholt 

Jeppe Sebastian Lethansen 

Pernille Fenger 

Svend Pedersen 

Siff Fenger Kudsk 

Rasmus Skov 

Elsebeth Skov 

Astrid Skov 

Solvej Skov 

Amanda Max Andersen 

Anne Kirkegård 
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Arbejdet med kassererjobbet gennem 2021 i en Coronatid. 
 
På sidste generalforsamling bekendtgjorde Lars at han ikke fortsatte 
som kasserer efter generalforsamlingen i 2021. Det har selvfølgelig givet stor 
udfordring for bestyrelsen, efter at samme person havde betjent et job som 
kasserer i så mange år. 
 
Oprindelig i efteråret 2020 meldte Katrine sig til posten, og det har der i 
vinteren og forårets løb været arbejdet efter. 
Desværre blev der meldt tilbage i foråret at det bl.a. var en meget stor 
opgave, derfor måtte klubben søge nye veje for at Lars kunne gå på 
kassererpension. 
 
I de sidste måneder har vi måske fundet en mulig løsning. 
 
Vi har fået Jens Kristian Hansen som sparringspartner til Lars og hjælp 
overordnet for at få klubbens regnskabsdel ordnet i fremtidig samarbejde med 
Anne Marie Dige og Lone Madsen som hjælpere 
 
Ændringen vil betyde at de enkelte afdelinger selv skal stå for størstedelen 
af bogføringen af egne bilag, udbetalinger m.v., der vælges en økonomi 
ansvarlig. 
 
Der er taget det nye regnskabssystem Forening Let i brug og på vore møder 
har Lars tilkendegivet at mange opgaver er blevet lettere. 
 
Efter sommerferien vil alle udvalg skulle på skolebænken igen for 
indlæring og brug af systemet. 
 
 
Hvis det ikke bliver mulig på denne 
måde, skal klubben desværre ud at 
købe sig til assistance. 
 
Bestyrelsen håber at det er midlerti-
dig som overgang at vi ikke har en 
kasserer 
og at det i løbet af det næste halvår 
lykkedes at få en person til at tage 
posten. 
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Slæbested anno 2021 

——————————————————————————————— 
 

Flot og nyrenoveret slæbested. Slæbestedet er til gratis benyttelse for klub-
bens medlemmer samt for brugerne af stejlepladsen.  

 
Parkering 
 
Der er i øjeblikket stor fokus på parkering i og 
omkring Gambøt. På de offentlige parkerings-
pladser på arealerne, er der tit besøg af parke-
ringsvagter hvilket på det sidste har givet en del 
parkeringsbøder. 
 
På naboens grund, hvor mange tidligere har 
parkeret, er der nu med alle de nye bådepladser 
ikke mere muligt at parkere, der skal aftales 
separat parkeringsaftale med ejeren, hvis der 
skal parkeres på området. 
 
Sejlklubbens parkeringspladser er udelukkende en 2 timers parkering, der 
giver mulighed for af og pålæsning af grej til bådene. Her er ingen parke-
ringsvagt, men tag hensyn til hinanden, 
 
Der er stadig parkering langs Gambøtvej, men vær opmærksom på frihol-
delse af biler ved indkørsel til den nye bebyggelse. Det har ikke været re-
spekteret og her har der også været uddelt parkeringsbøder,   
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Lars Løvschall et langt liv som kasserer…. og øvrige poster 
 
 
Vi ser i idrætslivet og foreninger arbejde udført af 
mange frivillige hjælpere, som er med til at præge 
et stadig udviklende samfund baseret på frivillig-
hed og ulønnet arbejdsindsats, og dette præger i 
høj grad den tilgang som du Lars har haft. 
 
Helt tilbage i 1980-erne startede du med at påtage 
sig et job i vor aktivitetsafdeling med arrangement 
bl.a. den årlige kapsejlads Øhavet Rundt- og der 
var også tid til næstformandsposten i klubben. 
 
Disse poster bestred du op igennem 1990-erne og 
i forbindelse med klubbens kassererskifte var du 
ikke bleg for også at tage denne bestyrelsespost.     
 
 

Kassererjobbet i en klub som vores en meget stor opgave og der skal lægges man-
ge kræfter i arbejde med bl.a.  at få vore mange afdelingers regnskaber styret. 
Denne post har du bestredet med stor evne, og ikke mindst har det givet bifald på 
de årlige generalforsamlinger, hvor det indviklede regnskab er blevet krydret med 
en stor del humor med slide præsentation og klar forklaring til alle medlemmerne. 
En kasserer i en forening/klub er nok den person som er omdrejningspunktet i 
klubben ved den store berøringsflade, og den tid, som du har brugt på dette arbej-
de, er overvældende. 
 
I forbindelse med vor generalforsamling i januar måned tager du hvert andet år 
stilling til, om kassererjobbet skal slutte for at få mere tid til privatlivet med børn 
og børnebørn, men du kan IKKE undværes og det lykkedes Bestyrelsen og Gene-
ralforsamlingerne at få dig til at fortsætte endnu en periode, 
det 1. regnskab er præsenteret den 25. januar 1998 og den sidste i en Coronatid er 
her i dag, det giver mere end 24  år på posten. 
Nu er denne del slut i dit liv, men som jeg hører er der rigeligt tid med at holde 3 
skive klar til sejlads. 
 
Jobbet hovedkasserer slutter, men Aktivitetsudvalget trækker stadig i dig med ar-
rangementet Øhavet Rundt som vel også i alle årene har været dit adoptivbarn. 
Som en mindre post hvert år, har du været Thurø Sejlklubs repræsentant i Svend-
borg Classic Regatta som kasserer og bestyrelsesrepræsentant for  Thurø Sejlklub,  
og nu hjælper du med det årlige arrangement, det vil jeg også takke dig for på 
klubbens vegne. 
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Sejlklubbens seniorarbejde tager du også del i, med deltagelse og det forefal-
dende arbejde der er nødvendigt for at klubben kan fungere. 
Lars du er den ildsjæl som kæmper for breddeidrætten og være med til at skabe 
samvær og sammenhold i klubben, til glæde for alle du kommer i nærheden af,  
I de ca. 40 år du har været medlem af klubben har du påtaget dig et 100 % ar-
bejde for klubben og lagt hele din fritid i det frivillige foreningsarbejde for 
TSK. 
Hjertet brænder for Thurø Sejlklub og din væremåde og utrolig høj grad af 
hjælpsomhed og loyalitet er uerstattelig for Thurø Sejlklub. 
 
På hele forsamlingens og klubbens vegne vil jeg ønske dig god vind fremover. 
3 hurraer for Lars Løvschall 
 
På bestyrelsens vegne / Ib 

Ved den efterfølgende 
servering på havneplad-
sen blev Lars hyldet 
yderligere og fik yderli-
gere en dejlig gave. 
En jubilæums rom fra 
Riise Bryggeri 

Bag ved det hele… eller skulle vi sige ved siden 
af, har Karen støttet Lars i hans fantastiske arbej-
de med kasser jobbet. 
Nu bliver der mere tid til børnebørnene og ikke 
mindst til børnenes indkøbte både. 

 
Go vind til jer begge fremover 
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Undgå at ende som fiskeføde. 

 
 

 
 

  Ferien venter forude 

 

 

Husk redningsvesten og ikke mindst, øv mand over bord øvelsen med din 
besætning, det kunne være dig, der faldt over bord. 
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Fællestur 2021 
 
Den nye måde at holde fællestur på har haft sin debut. Vega og Dana tog initiativ til 
at foreslå fælles sejlads til henholdsvis Rudkøbing og Bagenkop.  
Helt uformelt dukke man bare op når man kunne passe det ind i sin egen hverdag. 
Nogle kørende og andre deltog kun i Rudkøbing. 
 
De der fortsatte eller kom til Bagenkop havde en helt skøn aften med dejlig musik 
både fra tyskernes afdeling men ikke mindst med Lars og Jane fra Svante. 
To helt nye besætninger i fællestursregi var Rose of Savannah samt Our Dream.  

 
Dejligt med nye ansigter i klubben 

      Tak for dejligt samvær 
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Billeder fra generalforsamlingen 

 

 

Der lines op til at begynde generalfor-

samlingen. Meget lille lærred. 

Tak til Vagn, Kim og Carsten 

Tak til dirigent Niels for veludført 
arbejde såvel som til revisorjobbet, 
men også for at få generalforsamlin-
gen til at forløbe godt og gnidnings-
løst. 
    Ingeborg 
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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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Ib’s ord til de afgående bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd 
 
Hanne Bonde Jensen 
Du har siddet i bestyrelsen i flere år og været medvir-
kende til ungdommens udvikling i klubben. Det har 
været forståeligt at du har kæmpet for den aldersgruppe 
i bestyrelsesarbejdet, vi andre har lyttet og mon ikke du 
har fået de fleste mærkesager igennem bla. nyt materiel 
til afdelingen. 
Klubben håber du en dag igen har mere tid, og vender 
tilbage i arbejdet 
For ungdommen. Tak for din indsats. 
 
Vagn Pedersen 

 
Du tiltrådte i 2020 og fik 1 år på bagen. Du ville gerne indtræde i 
bestyrelsen for at tage del i bestyrelsesarbejdet, men det blev som 
sagt kun i en kort periode. 
Din seniortid efter arbejdslivet skulle give mange flere timer bl.a. 
med foreningsarbejdet, men du kunne ikke nå det hele til at hæn-
ge sammen med bestyrelsesarbejde i TSK, men også at du samti-
dig skulle i gang med flere byggeprojekter.  
 

Jeg håber du stadig vil være med til at sætte dit præg på klubben og tage del i 
arbejdet for klubben bl.a. i seniorgruppen, dog ikke som udvalgsformand. Også 
her tak for din indsats. 
 
Da Vagn nu stopper, skulle vi gerne have en ny repræsentant og det er 
lykkedes at få Henrik Bo Frænde, til at påtage sig opgaven med broer og huse.  
Henrik er også medlem af broudvalget. 
 
Kim Isager 
 
Har haft lang tid i bestyrelsen i Broafdelingen og mange år som 
Broudvalgsformand. Du har mange gange tilkendegivet, at det at 
sidde i tidligere bestyrelser, ikke har været det som du gik mest 
ind for, men at udføre arbejde og se resultater var bedre for din 
indsats for klubben. Der har været mange opgaver at tage fat 
på, du har været en god vedligeholdelsens mand i Broafdelingen. 
 
Du er stadig i broafdelingen, men også de handicappede har din interesse og 
hjælp, som der kan trækkes på. Du er også aktiv omkring sejlerskolen. 
 
Tak for din store interesse og hjælp til klubben 
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Der var også en stor tak til de afgående revisorer: 

Carsten Krat og Niels Madsen 

 

Nye på posterne er: 

Torben Strange Pedersen og Jan Christensen 

Revisorsuppleant: Frede Bastholm  
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Miniportræt af den nye Pigesejlerrepræsentant 
 
Vivian Haladyn bor på 3. år sammen med Jan, som er in-
karneret sejler. De sejler i Dana, Bianca 320. 
 
Vivian udtaler: I mit voksen liv har jeg sejlet sejlbåd de se-
neste 10 år, men udelukkende som gast. Oplevede desværre, 
at blive  bange for at sejle, som en følge af rigtig mange 
uheld til søs. 
 
Da hun mødte Jan, kom lysten til at sejle tilbage og denne 
gang med en beslutning om, selv at stå bag roret og lære 
sejlføring. 

 
Det er Vivians 3. sæson som Pigesejler, et forum der er inspirerende, lærerigt og 
med et fantastisk socialt styrkende samvær. 
 
Vivian er  så heldig at sidde i pigeudvalget sammen med 4 skønne kvinder og 
sammen forsøger de at pleje og vedligeholde de stolte traditioner, men også at 
tilføre nye initiativer til Pigesejlerne 

 

HYÆNERÆS 2021  - mød op og lad os få pokalen med hjem. 
 
Årets Hyæneræs arrangeres at pigesejlerne i Svendborg Sunds Sejlklub, og afhol-
des lørdag den 21. august, med udgangspunkt fra Strandgården. 
Den endelige plan er ikke helt fastlagt, men mon ikke det kan blive nogenlunde 
som tidligere: 
Efter skippermødet sejles der to korte banesejladser ud for Rantzausminde Havn, 
og om eftermiddagen sejles der en distancesejlads på ca. 3 timer. Som afslutning 
på dagen arrangeres der grillmiddag, og præmieoverrækkelsen finder sted under 
middagen. 
 
Deltagende både skal ikke betale havnepenge i forbindelse med stævnet. 
 
Tilmelding via SSS’s 
hjemme- side 
 
 

——————————————————————————————— 
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Miniportræt af den nye Formand for Huse & Anlæg 
 
Henrik Bo Frænde har sammen med Janice en Faurby 360, Ka´’li, som bruges til tur 
sejlads primært. Det er deres 3.  båd efter en Shipman 28 og en Albin Delta 
 
De har gjort to ture til den Stockholmske skærgård, det siges at hvis man kan sejle der, 
kan man sejle over hele verden.  
 

Ca. 30000 skær at holde øje med  .  
 
 
Henrik udtaler: Min opgave i bestyrelsen 
kom som sådan noget gør, lidt uventet.. 
Tænker vi skal i gang med at lave en hel-
hed i havn og på pladsen ved havnen, så 
vi bevarer det unikke miljø og samtidig 
følger med i forhold til de skiftende be-
hov der kommer.  
 
Dette så flest muligt er glade for at kom-
me til Gambøt og nyde stedet.  

Miniportræt af den nye Formand for Ungdomsafdelingen:  
 
Bjørn Normann udtaler: 
 
Jeg er 54 år og er bosiddende i Svendborg, og er ejer af Yachtbro-
ker, hvor vi sælger brugte både samt tilbyder rådgivning ved køb 
og salg.  
 
Min tilknytning til sejlklubben er, at min søn har sejlet Zoom 8 de 
sidste par sæsoner, nu er han gået videre til Europa Jolle.  
 
 
 

Der er opstået et fint sammenhold blandt forældrene, som alle hjælper på en eller an-
den måde. Derfor falder det mig ganske naturligt også at hjælpe til i klubben, så vi 
fortsat kan have en klub med et stort fællesskab og klub ånd i klubben.  
 
 
 

——————————————————————————————— 
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Miniportræt af den nye broudvalgsformand 
 
John Aabo Jepsen udtaler: 
jeg har været medlem af Thurø Sejlklub siden 2013. 
Jeg er flyttet til Svendborg i 2007 og begyndte at sejle i 
2010 i en Luffe 37. 
Den er byttet ud med en Grand Soleil 37 i 2016. 

 
Jeg har i mange år roet i kajak og var med i bestyrelsen i 
Svendborg Kano- og Kajakklub i en årrække. Derfor faldt 
det mig naturligt at sige ja til at yde en indsats i Thurø Sejl-
klub, da jeg blev spurgt af Kim Isager, om jeg ville være formand for Broudvalget. 

 
Netop blevet stadfæstet på vores ordinære Generalforsamling. 

 
Kim Isager har lovet at være med på sidelinjen det første års tid eller så længe, 
som der er behov for det! 

 
Jeg har indtryk af, at Broudvalget er velfungerende og har mange kompetente 
medlemmer. Det glæder jeg mig over og det får vi brug for, når vi skal have det 
store projekt med at lave et nyt bolværk startet i det kommende år. 

 

Jeg glæder mig til at yde en frivillig indsats sammen med andre gode og aktive 

folk fra klubben. 
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Thurø sommersejl 2021 
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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 ik-

ke skal sejle om lørdagen, så beder vi om at få en 

tilmelding på dette af hensyn til indkøb.  Det be-

des bemærkes 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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Fællesgrill og hyggeligt samvær 
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Vore lokale kontakter i Svendborg 
Frederiksø 3A 
5700 Svendborg  

 

Bjørn Normann   5357 1075  
 
 

Returadresse: 
Thurø Sejlklub 

Rønnebærvænget 80 
5700 Svendborg 


