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GAMBØTPOSTEN

Thurø Sejlklub

Thurø Sejlklub
Nr. 4 oktober, november, december 2021

Foto: Mette Hundahl
Cirkeline m. flere fra klubben har gennemført
årets Silverudder. Tillykke til jer alle.
Godt sejlet
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Vores kommende kasserer:
Pernille Fenger er endnu ikke godkendt på en
generalforsamling, men det vil fremover være
hende der skal styre klubben økonomi, medlemsregistrering vil ligge hos Mette Christoffersen, udvalgene vil fremover blive inddraget
som ansvarlige for at indtaste egne bilag, hvorefter evt, udlæg vil blive udbetalt til angiven
konto ved registreringen.
Der er kørt kursus mandag d. 4 oktober, hvor
alle udvalg var inviteret til oplæring.

Pernille Fenger

Udvalg:
Bro og havn: John Jepsen
Pigesejlere: Vivian Haladyn
Husene:
Kaj Hansen
IT//Hjemmeside Jan Knudsen
J70:
Henrik Buchwald
Kapsejlads
Ole Jensen
Handicapsejlads Erling Justesen
Gambøtposten Carl Nielsen
Sejlerskolen Steen Andersen
Følgebåde
Lars Christoffersen
Listefører
Gert Bjerrum
SejlSikkert Ambassadør
Bjerne Sørensen
Sauna/Vinterbadning:
Ingeborg Andersen
Sejl & Studer Nicolai Langhorn

27 64 81 18
21 20 58 69
25 17 92 22
40 45 49 24
20 69 37 97
61 70 53 97
42 13 19 78
20 48 58 75
22 52 37 01
24 29 72 11
62 21 25 60

havnen@thuroesejlklub.dk
pigesejlads@thuroesejlklub.dk
husudvalg@thuroesejlklub.dk
hjemmesiden@thuroesejlklub.dk
j70@thuroesejlklub.dk
kapsejlads@thuroesejlklub.dk
handicap@thuroesejlklub.dk
bladet@thuroesejlklub.dk
sejlerskolen@thuroesejlklub.dk
foelgebaade@thuroesejlklub.dk
listefoerer@thuroesejlklub.dk

41 95 09 18 sikkeramb@thuroesejlklub.dk
25 44 96 42 vinterbadning@thuroesejlklub.dk
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
Pernille Fenger

kasseren@thuroesejlklub.dk

29 66 54 99
61 20 06 92

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

Målere

Ole Jensen

aktiviteter@thuroesejlklub.dk

41 57 53 98

Listefører

Gert Bjerrum

listefoerer@thuroesejlklub.dk

62 21 25 60

sikkeramb@thuroesejlklub.dk

24 45 90 40

Øvrige

SejlSikkert ambas- Mette Hundahl
sadør

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

Oktober:

06.
07.
09.
12.
16.
26.

Handicapudvalg årsmøde
Vinterhyggemøde kl. 15 i Egely
J70 Sydfynsk Mesterskab
Sejl og studér årsmøde 19.00
Både på land
Sejlerskole årsmøde kl. 19.00

November:

03.
04.
08.
09.
15.
17.
18.

Pigesejler skippermøde kl. 19.00 i Egely
Kommunikationsudvalg årsmøde
kl. 19.00 i Havnehuset
Kapsejladsudvalg årsmøde kl. 19.00 i Egely
Saunaudvalget årsmøde kl. 19 i Egely
J70 udvalg årsmøde kl. 19.00 i Egely
Husudvalg årsmøde kl. 19.00
Broudvalg årsmøde kl.19.00

14.

Ungdomsudvalg årsmøde kl. 18.30-20.00 i Egely

December:

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

OBS: DEADLINE næste blad d. 27/12 2021
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Vi giver ordet til formanden
Vi er på bagkant af et godt sommervejr med solskin. Vejret får os
alle til at neddrosle arbejdet og i stedet lade vind og vejr bestemIb Oldrup
me sejladsdagens aktivitet, hvad enten det er med sejlads på et
sup board eller familiesammenkomst på sejlbåden.
Jeres besøg i de mange forskellige havne og deres særkende, hvor kaptajnen har
udplukket en havn som ynglings havn, er nu ved ar være ovre for sæsonen 2021.
Nu er der i øvrigt ikke mange havnefogeder tilbage. Havnefogeden er blevet en
automat som hurtigt ordner forretningen, uden at der kan stilles spørgsmål.
Aflever din pinkode og få din billet til at klistre på søgelænderet for det kommende døgn. Der er også kommet andre ændringer, før i tiden havde hver båd en
klubstander så alle kunne se hvor båden var hjemhørende. Er den manglende
klubstander et tegn på, at der ikke er råd til
udgiften? Det får en samtale i gang, med
nabobåden med indledningen ..
hvor kommer du
fra?

Der er også mange sejlere, der har den opfattelse at yachtflaget skal sættes i 24
timer, og ikke tages ned ved solnedgang.
Jo, verden er i forandring.
Vi ser også at mange nye og større både i havnene, som tilfældigvis også har
fået en ny slæbejolle i forlængelse af båden eller på siden af båden for at holde
andre fra at lægge til, det giver ikke plads til alle os andre.
Nu skal vi til at stå tidligt op til næste havn for at få en rimelig plads, en aktiv
havnefoged kunne være med til lidt bedre orden for alle gæstesejlerne uanset
bådtype og størrelse.
Bortset fra disse mindre irritationer fra sejlerfolket går det stadig fremad for vor
klub.
Efter Coronaperioden har der i efteråret været fuld omdrejning i aktiviteterne fra
alle udvalg. Jeg håber at sejlerne/klubmedlemmer i de næste måneders årsmøder
kan mødes med nye ideer og drøfte udviklingen i fremtiden for klubben.
Nyhedsbrevene fra Bestyrelsen giver også en retning for klubben.
Tag en udeaften i Egely, og hør hvad der sker i klubbens udvalg. Tidspunktet for
de enkelte udvalgs årsmøder skulle gerne ligge i aktivitetskalenderen på klubbens hjemmeside.
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Broudvalget:
Afrigning:
Der henstilles til at der ikke er master der stikker ud i øst enden af masteskuret.
Optagning:
Vil finde sted den 16/10-2021.
Søsætning:
Vil finde sted den 16/04-2022.
Rigning af både:
Samme dag som søsætning henstilles det at masteskuret tømmes, og pladsen gøres klar til ungdommen. Ifølge pladsreglementet skal dette være tilendebragt efter
senest en uge.
Affald:
Der kan kun afleveres kahytsaffald, småt metal og flasker, alt andet skal man selv
bortskaffe. i de røde kasser hver husstand har fået, eller genbrugspladsen.
Bolværk:
Der arbejdes stadig med udskiftning af bolværk, der forventes at arbejdet kan
komme til at foregå i efteråret 2022, vi arbejder med ungdomsafdelingen der også
har ønsker om at få indarbejdet deres ønsker i forbindelse med renovering af øst
siden af bolværk og jolle havn.
Når vi har det samlede skal det godkendes på en generalforsamling, samt ansøgning til kommune og kystinspektoratet.

John Jepsen

Thurø Sejlklub
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Thurø Sejlklub byder nye medlemmer
velkommen i klubben
Susanne Rasmussen

Mathias Jørgensen

Casper Ødegaard Hansen

Birthe Marie Jølver Larsen

Jens Thurøe

Patrick Wohnberger

Trine da Silva Weng

Kyle Hill

Frederik Andersen

Anne Kirk Bisgaard

Thore Bramming

David Enghuus

Jeanett Holmberg

Janet Sørensen

Frederik Rønde

Lasse Löschenkohl

Nanna Grønnemose-Wilhelm
Christian Grønnemose-Wilhelm
Asker Grønnemose-Wilhelm
Bjørke Grønnemose-Wilhelm
Sune Pedersen
Finn Christiansen
Ib Laursen
Jacqueline Laursen
Hjalte Laursen
Lucas Hopmann
Emilie Bøe Thomsen
Stig Bentsen
Jens Jensen
Anton Hansen
Oskar Svendsen
Christoffer Starup Hansen
Lars Findsen

I
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Sejlerskole
Sejlerskolen har haft en fin sæson, sejladsmæssigt som vejrmæssigt.
Den sidste undervisningsaften er planlagt at finde sted tirsdag den 14. september. Der er ønske fra 5 elever om at aflægge praktisk prøve i sejlads i løbet af
september. Der arbejdes for tiden på at skaffe en censor til afholdelse af prøverne.
Status nye tiltag
Det har været en positiv oplevelse for en del sejlerskoleelever at deltage i klubbens aftenkapsejladser. Sejlerskolen deltog endvidere i sejlklubbens jubilæumssejlads Øhavet Rundt den 28. august. Det blev en spændende og lærerig
oplevelse for deltagerne. Der var en vis stolthed at spore over at have gennemført sejladsen under de lidt barske vindforhold. På grund af de positive tilbagemeldinger fra eleverne vil denne nye aktivitet, deltagelse i aftenkapsejladser og
deltagelse i Øhavet Rundt blive fortsat i næste sæson.
Brug af Klubbåden
”Josephine” 806èren, har været brugt af pigesejlerne gennem hele sæsonen om
onsdagen. Efter lidt instruktion af start og virkemåde af den nye påhængsmotor ser det ud til at pigerne føler godt tilpas med den. Det samme gør sejlerskoleeleverne.
Diverse
Tilgangen til sejlerskolen har løbende været stigende siden starten i 2012. Ønske om tilmelding til sæson 2022 ser ud til at være den største nogen sinde.
Hvorvidt sejlerskolen vil være i stand til at efterkomme den enorme efterspørgsel vil tiden vise. På sejlerskolens næste udvalgsmøde vil emnet blive
taget op til drøftelse blandt udvalgsmedlemmerne. Sejlerskole udvalget ser på
nuværende tidspunkt ud som følger:
Nuværende permanente medlemmer og instruktører:
Torben Strange Pedersen – Peter Hübner – Mogens Axelsen – Kim Isager –
Jan Christensen – Steen Andersen
Stand by instruktører:
Henrik Frænde – John Runge – John Rerskov Sørensen – Carsten Krat – Nicolei Jensen (sejl & Studer)

Steen Andersen
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Vinterhygge m/mad i TSK
Så har vi igen lov at mødes i Egely vinteren 2021/2022. Planlægningen af vinterhyggespisning i Egely kræver at nogle vil tage sig af menuen. Måske skulle
vi finde på et nyt koncept da mange har sagt de ikke orker at stå for mad til 45
personer - meget forståeligt. Derfor kunne det være nogle få, der vælger en dato
(se nedenfor), hvor de bestemmer menuen - om de laver det selv, får det udefra
om det er pizza, sandwich eller en færdigret er jo ligegyldigt.
Det er ikke maden, men vort samvær der betyder noget. Vi skal drøfte dette og
hvilket beløb der er max på det forberedende møde.
Derfor inviterer jeg til møde i Egely torsdag den 7/10 kl 15.00.
Du/I kan også melde dig/jer til dette på mailadresse: inna@svendborgmail.dk
eller på telfnr :2156 3506.
Følgende dage er reserveret i Egely:
Torsdage i 5 måneder: 11/11, 9/12, 13/1, 10/2 og
10/3. Reserveret 13.00 - 22.30 (så der er mulighed
for at lave mad i Egely). Der vil være en kop kaffe
og en småkage til mødet - der er et lille overskud,
der overføres fra tidligere.
Med venlig hilsen Carsten og Inna Krat

———————————————————————————————

Vi siger tillykke til
Anne Grethe Pabst
Iben Beltoft
Julie La Cour Østberg
Andreas Knudsen
Toke Bang-Andreasen
Onsdag den 29. september var 5 Sejlerskole
elever til duelighedsprøve i praktisk sejlads i
sejlbåd:
Alle fem elever bestod prøven og fik positive
ord med fra censor.
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Aftenkapsejladser 2021

Aftensejladserne har igen i 2021 været afviklet med Gambøt som udgangspunkt.
Som altid har vi haft deltagere fra en lang række sydfynske klubber, fra Svendborg
Sunds Sejlklub, Svendborg Amatør Sejlklub, Vindeby Bådelaug, Christiansmindebroen, Troense Bådelaug og selvfølgelig Thurø Sejlklub. TSK sikrede sig sejren i
6 af 8 løb.
Vi har været rigtig forkælet med at have Carl Nielsen og hans LM28 - Thurø som
fast dommerbåd. Det er rart at have en fast base til alt grejet, og en mand der ved
hvad der skal ske er en stor hjælp og beroligelse for dem som er uvant med dommertjansen. Igen tusind tak til Carl, det er en MEGET stor hjælp.
Årets 18 sejladser blev alle gennemført.
Der har været 39 tilmeldte både, og 24,4 både deltog i gennemsnit pr. sejlads.
Året var det man kan kalde et let vejrs år. 10 sejladser blev gennemført i svag vind
0-5 m/sek, 6 sejladser i mellemluft 5-9 m/sek og kun 2 sejladser i frisk vind 8-14
m/sek.
Og stort set ikke regnvejr, ”som vi husker det”. Alt i alt en fantastisk sejlersæson.
Vi håber at se alle til næste år, samtidig med mange nye deltagere. Husk det er en
god måde at få rørt båden på.
Per Røssel
Bådtype
Impala 27

Bådnavn
Chili

Skipper
Steen Egedsø

Klub
TSK

Lys
1.25

Placering Netto
1st
21

Spækhugger

Kitofa

Kim Isager

TSK

1.25

2nd

23

Granada 27

Thilde

Ole Jensen

TSK

1.23

3rd

31

Impala 27

Andrea

Mogens Axelsen

TSK

1.25

4th

54

L 29

Fortissimo

Jørn Varming

SVA

1.18

5th

57

Drabant 30

Rikke

Frede Jensen

SVA

1.20

6th

72

H-båd

Hejren

SVA

1.18

7th

74

Knarr

Solveig

Per Damkier/ Jan
Bo Jørgensen
Claus Juul Nielsen

SSS

1.22

8th

95

Bådtype

Bådnavn

Skipper

Klub

Lys

Bavaria 36/3

Penelope

Flemming Ulvedal

Chrm.

1.21

1st

23

Bianca 320

Tøsing'en

John Christensen

Vindeby

1.24

2nd

25

Sunrise

Liberte

Bent Andersen

TSK

1.24

3rd

30

Dehler Optima 106

Flora

Lars Løvschall

TSK

1.24

4th

52

Bådtype

Bådnavn

Skipper

Klub

Lys

J70

TSK

Bjerne Sørensen

TSK

1.33

1st

22

J70

TSK

Jan Olrik

TSK

1.33

2nd

36

J70

TSK

Hanne Teglhøj

TSK

1.33

3rd

36

Placering Netto

Placering Netto

J70

TSK

Jørgen Holme

TSK

1.33

4th

39

Odder 22

Laurine

Mikkel Frederiksen

TSK

1.33

5th

54
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Bådtype

Bådnavn

Skipper

Klub

Lys

Placering Netto

Int 806

Tumle

Anette Hoff

TSK

1.28

1st

15

Int 806

Joanna

Jesper Fløe Nielsen

TSK

1.28

2nd

23

Int 806

Solveig

Lars Richter Jørgensen

TSK

1.28

3rd

49

Int 806

Josephine

TSK sejlerskole/
Steen Andersen

TSK

1.28

4th

49

Int 806

Kong Kubine

Lars Knoblauch/
Bjarne Nielsen

TSK

1.28

5th

72

Bådtype

Bådnavn

Skipper

Klub

Lys

Bavaria 37 Style

Sofie

Bjarne Skov

TSK

1.29

1st

22

Comfortina 35

Valcava

Susanne og Ove
Eskildsen

SVA

1.28

2nd

24

Comet 33

Chilli

Michael Pedersen

Vindeby

1.28

3rd

48

Dufour 34

Cirkeline

Robert Hansen

TBL

1.29

4th

49

Stig Storm

TBL

1.28

5th

65

Dehler 37

Placering Netto

Faurby 360

Ka´Li´

Henrik Bo Frænde

TSK

1.29

6th

73

Safir

Fru Ullerlund

Bent Ullerlund

SVA

1.28

7th

73

Bådtype

Bådnavn

Skipper

Klub

Lys

Matcher 37

Madness

Dorthe O./Anders M

TSK

1.45

1st

25

Molich X-meter

Frigg

Jess og Carsten

SVA

1.37

2nd

33

Luffe 37

SICO

Søren Olsen

TBL

1.37

3rd

33

Haku 43

Hakusgu

Hans Kuld

SVA

1.33

4th

41

Arcona 410

Miss Arcona

Lars Bang-Nielsen

TSK

1.48

5th

46

Comet 41S

Eola

Niels Laursen

TBL

1.46

6th

74

Bådtype

Bådnavn

Skipper

Klub

Lys

Ylva

Havanna

Per Brøndum

SSS

1.40

1st

21

Ylva

Josefine

Tomas Valling

TSK

1.40

2nd

29

Ylva

Nanna

Søren Hansen

SVA

1.40

3rd

32

Bådtype

Bådnavn

Skipper

Klub

Lys

Seaon96

Flexodus

Peter Hübner

TSK

0.870

Placering Netto

Placering Netto

Placering Netto
1st

14
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Hjertesuk fra redaktionen
Det er meget vigtigt at når i sender indlæg ikke bruger vores private e-mails.
Når det sendes anmodes i om at bruge bladet@thuroesejlklub.dk .
Dette for at vi kan hjælpe hinanden med at holde styr på indlæggene og ikke
mindst deadlines.
Vi beder om at få indlæg i ”Word” med font 11 og times new roman.—lige til
at kopiere. (ikke PDF filer)
Ingeborg & Carl

15

Thurø Sejlklub

Resultater fra pigernes
kapsejladser anno 2021:
1.
1.

Start 1 løb: Olivia i L23
Start 2 løb: J70, Ullas besætning

2.

Start.

Knirke i Norlin 34

Dommerbåden Lotte ved årets sidste kapsejlads

I næste nr. af
Gambøtposten
vil vi sætte
Handicapafdelingen
i fokus.
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Livsglæde ved Sejlerligaens stævne i Lundeborg d. 2. september
Thurø Pirates fik en flot 3. plads. De gamle gubber ka’ endnu.

Foto indsendt af Inna Krat
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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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Altid på vej til en sejleroplevelse⛵️

Årets modtager af Lone-Pokalen 2021 har været en del af os pigesejlere i rigtig
mange år.
En yderst dedikeret sejler. Du er hele tiden “på vej” til at forbedre dine egne
kompetencer i sejlads, og ikke mindst vi andres.
Du er altid villig til at vidensdele med vi andre, og vi går aldrig forgæves, når
der bliver spurgt på en regnvejrsaften, om du lige kan undervise i et eller andet
relevant emne.
I pigeudvalget har du også taget din tørn!
Du har altid god energi, gåpåmod og engagement. Dit gode humør smitter hele
vejen rundt.
Når vi sejler på “Lunken” om onsdagen kan du da også lige nå at holde øje med
vi andres sejlføring!
Ikke mindst Ylva’en du sejler med på om mandagen.
Du kan råbe “ stram fokken”. Dine henstillinger er altid velmenende, og kommer
igen af dit engagement.
Det udtryk du bruger allermest ombord på jeres J70 er,
“ der kommer tryk”. Det er du super god til at se.
Du inddrager altid dine med-gaster så i sammen udvikler jer, og bliver gode
sammen.
Du er god til at tage situationer op efter sejlads, så det kan diskuteres, og vi forhåbentlig alle kan lære noget af det.
Du er meget social, og en rigtig god kammerat.
Du elsker “ Champagnesejlads”, som er let vind. Dine med- sejlere er mere til “
Dark og Stormy”!

Thurø Sejlklub

I Thurø Sejlklub sejler du mandag, onsdag og torsdag. Som det er lige nu, er det klubbådene J70`erne
du brænder for at sejle!
Vi håber, du fortsætter her hos i mange år endnu
Susanne.
Bær smykket med stolthed over at være blevet årets
pigesejler.
STORT TILLYKKE
Kærlig hilsen
Carin, Anne-Marie, Hanne, Ann-Helle og Marianne
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Øhavet Rundt 50 års jubilæumssejlads 2021
I år havde vi i kapsejladsudvalget glædet os rigtig meget til endelig at kunne afholde 50 års jubilæumssejlads for Øhavet Rundt. I 2020 blev sejladsen, som så
meget andet, ramt af coronaen og reduceret til en Light sejlads uden den normale
fest.
Vi havde lagt op til et stort arrangement,
ved at sætte alle priser til noget med 50
kr. Dette i håb om at rigtig mange ville
deltage. Det gav mange nye deltagere,
men på grund af udsatte bryllupper, runde fødselsdage og sågar konfirmationer,
blev deltagerantallet ikke højere end de
sidste år; men fredag aften blev en afholdt en god fest, som for nogens vedkommende varede til godt og vel over
midnat.

I anledningen af 50 års jubilæet var der
smukt illumineret på klubbens arealer.
Lars Richter
havde sørget for dette flotte indslag.

Lørdag var vejrudsigten desværre skredet lidt hen af ugen, så vi var ikke helt fri
for regn. Generelt var det ikke regnen som prægede dagen, men solen var desværre ret sparsom, men det gør ikke det store, når man først er af sted.
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Forventningsfulde sejlere lytter
til Dommer Finn og Formand Ib

Vinden var på nogle vejrudsigter lovet fra nord til
nordvest, hvorfor dommerkomiteen valgte at sende feltet bagbord rundt. Dette for at
undgå kryds igennem mørkedybet.
Vinden holdt sig dog mere i nordøst, hvilket bevirkede at spilerne blev ret flittigt
brugt, både på læns og mere skærende kurser.
Fra Strynø og helt hjem til Thurø blev
det et forholdsvist hårdt kryds, hvor
vinden friskede til omkring 10 m/sek.
Nogle talte endda om målinger på 1314 m/sek. Sammen med kraftig medstrøm igennem Langelandsbæltet, gav
det en til tider udfordrende strømsø.
Ud af 58 tilmeldte både, mødte 50 til
start og 46 både gennemførte sejladsen.
Der var deltagere helt fra Vallensbæk
og Sønderborg og som sædvanlig god
opbakning fra Kerteminde, Nyborg,
Korsør, Skælskør, Faldsled, Lundeborg
og Oure samt stort set alle de Sydfynske klubber.

Gambøt fyldt god op inden afgang fra havnen
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Første båd Trimaranen – Black Marlin fra Ballen var i mål allerede efter 4 timer
og 14 minutter, så dommerne fik vist ikke Deres eftermiddagssøvn! Dette gav en
præmie som en kasse øl sponsoreret af Peter Hübner.
Hurtigste sejltid blandt kølbåde var X-37 – Toxic fra Sønderborg som fik en vandrepokal.
Bedste Double handed båd blev BB10 – Nordlys fra Troense som fik en sejlerkikkert sponsoreret af PS-Gnisten Marine Shop.
Sidste kølbåd i mål blev godt kæmpet Triss Norlin – Sidara fra Thurø som brugte
9 timer og 16 minutter på en dejlig tur. De fik noget mere for pengene end trimaranerne og samtidig en håndmixer fra Bakkegård – Thurø El-service.
Hurtigste præmietid blandt DH både, og dermed overalt vinder blev Albin Express – Alberte, hvilket gav en sejlerkikkert sponsoreret af Havnens Fiskeriartikler.
Hurtigst sejltid bland Thurøbåde
blev X-40 – Our Dream som fik en vandrepokal.
Sidste flerskrogsbåd i mål fik også en præmie og det blev Trimaran – Flexodus
som fik topnøglesæt fra PS-Gnisten Marine Shop.
Der ud over var der lodtrækning om mange flotte præmier sponsoreret af:
PS-Gnisten Marine Shop.
Præmieuddelingen sluttede omkring kl. 20, og hvor nogen valgte at hygge sig på
terrassen, sejlede og kørte andre hjem godt trætte efter en dejlig dag på vandet.
Stor tak til alle som fik årets Øhavet Rundt til at fungere, det være sig dommerteamet, pigesejlerne, seniorafdelingen, bestyrelsen, juniorafd. og kapsejladsudvalget.
På Thurø løfter vi i flok. Thurø Sejlklub – livskvalitet gennem fællesskab.

Og I kan alle glæde Jer til næste års Øhavet Rundt, som afholdes i weekenden
den 26. og 27. august 2022.
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Følgebåden sørgede for at
det var sikkert for os alle at
sejle rundt.
Tak til Hans og Lars.
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Årsafslutning i pigeafdelingen
Fredag d. 1. oktober var der afslutning i pigeafdelingen.
Vi mødte op til et
flot pyntet bord og
med rigtig mange
deltagere,50 personer.
Aftenen indledtes med generalforsamling, hvor beretning
regnskab, budget og meget andet blev flot præsenteret af
udvalget.
Under beretningen mindedes vi Lisa, et mangeårigt
medlem af TSK og ikke mindst pigeafdelingen. Lisa
var en inkarneret folkebådssejler, men havde et lille
rendezvous med en Halberg Rassy. Alle bådene blev
optimeret til det yderste og Lisa vandt flere dyster på
vandet. Lisa kæmpede bravt med cancer gennem rigtig mange år, men måtte give op her den 9. september
på hendes 73 års fødselsdag.
Pigeafdeling har lært utrolig meget af Lisa. Stort tak
for dit store engagement Lisa, du vil blive savnet privat såvel som af os pigesejlere.
Under aftenens årsmøde blev en ny Lone udpeget, Susanne Skovgård, se den
smukke omtale andet sted i bladet. Tillykke til Susanne.
To af pigeudvalget, Marianne Egedal og Selma Abdukahovic har valgt at træde
ud af udvalget,. Tak for indsatsen til jer to.
To nye kom ind: Eva Isager og Julie La Cour Østberg, velkommen til og dejligt at
nye træder til, det er sjovt at arbejde i udvalget,
Årets chokoladelegat blev helt uden afstemning givet til Anne Maria Madsen.
AMM var så uheldig på vej ud af havnen til Hyæneræs at miste et stykke af en
finger. Fingeren kom i klemme mellem et vant og en af pælene på vej ud med en
J70, rigtig god bedring og tillykke med det Anne Marie.
Håber at se dig til pigesejlads igen i 2022.
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Vores dommere og pigesejlermænd blev påskønnet for indsatsen i 2021 og de
afgående medlemmer af udvalget for 2020 og 2021 blev begavet med flotte
blomster fra vores nye lokale blomstermager.
Efter selve generalforsamlingen var det tid til den mere kulinariske del af årsmødet. Rigtig lækker mad kreeret af Jette og Thomas.
Det kan ikke blive meget bedre.
Tak til udvalget,
J70 Ulla og Josephine for afholdelse af et superdejligt årsmøde.

Billeder fra
aftenens sjov:
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Så er det ved at være saunatid igen
Lørdag d. 16/10 når klubbens både sættes på land vil det også være tid til at få
saunaen på plads i havne igen for vinteraktiviteter.
Mange af jer der benyttede saunaen i vinter har årskort der dækker til 31/12-2021
hvorefter det skal fornyes.
Til nye brugere betales der er saunamedlemskab på 250,– kr, Årskortet dækker op
til 3 ugentlige saunabesøg, der kan være fordelt, som man selv ønsker det.
Bookning vil også i år foregå via FB i TSK vinterbadning/sauna. Jeg lægger
bookningen ind efter aftale.
Der vil også i år være mulighed for at lave enkeltbookninger de såkaldte familiebookninger, da mange ønsker at være sammen med kun familien eller venner i
saunaen. Engangsleje på 200, - kr./time. Ønskes der to timer er prisen 300,- kr.
Enkeltleje pr. time 40,- kr./person. Kun til medlemmer af TSK eller ifølge med et
TSK medlem.
Årsmøde i Saunaudvalget vil være d. 9/11-21 kl. 19 i Egely

Tak til alle der trofast hjælper med at få
det praktiske omkring saunaen på plads .
Saunaen var malet inden den kom i depot, men nu er der kommet lidt mere farve
på. Glæder os til en dejlig vintersæson igen.
Ingeborg

Thurø Sejlklub
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Vore lokale kontakter i Svendborg
Frederiksø 3A
5700 Svendborg

Bjørn Normann

5357 1075

Returadresse:

Thurø Sejlklub
Rønnebærvænget 80
5700 Svendborg

