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Lær at sejle, hold dit grej i orden,  
planlæg din tur,  

ha’ en livline til land og  
brug vesten. 

 
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 
Gambøtposten    Carl Nielsen   20 48 58 75 bladet@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 
Sejlerskolen    Steen Andersen    22 52 37 01 sejlerskolen@thuroesejlklub.dk 
Følgebåde         Lars Christoffersen   24 29 72 11 foelgebaade@thuroesejlklub.dk 
Ungdom   Christian Vesterager 28 11 39 00  ungdom@thuroesejlklub.dk 
SejlSikkert Ambas,  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 
Listefører      Gert Bjerrum      62 21 25 60 listefoerer@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 naestformand@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 

    

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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Januar: 30.  Generalforsamling  kl. 10.00 i Egely ??? 

    Husk at frist for emner til generalforsamling er: 

    16-1-2022  

   

Februar: 10. Fællesspisning? 

 

Marts: 10 Fællesspisning? 

 

April: 16. Isætning af både, Gambøt 

 

     

I skrivende stund må vi tage forbehold for alle planlagte datoer i  

forhold til Covid 19 situationen. 

 

 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 26 marts 

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 

Godt nytår til alle. 
 
Så er året 2021 gået og vi er på vej igen til en kommende sæsons 
aktiviteter og klubliv, men først skal vi lige holde en generalfor-
samling i Egely eller måske et andet sted, det vil Corona epidemien være be-
stemmende for.  
 
Jeg håber at det vil være muligt at afholde generalforsamlingen på sædvanlig 
måde, nemlig den sidste søndag i januar. Lige nu er forventningen dog at smitte-
tallet vil stige mod slutningen af måneden. 
 
Årets regnskab 2021 og budgettal for 2022 vil blive lagt op på klubbens hjem-
meside, når det er færdigt. Begge tal viser en klub med en fornuftig økonomi, 
som vi kan være stolte af. Klubbroer og spunsvægge skal løbende fornys og der-
for vil klubbens opsparede formue i vid udstrækning blive brugt til vedligehol-
delse og fornyelse af broanlæg. - Broer forgår og klubben består - 
 
Vi har ikke p.t. fået mange restriktioner fra Dansk Sejlunion, men at vi inden-
dørs ikke kan være det maksimale antal personer. Som siddende skal der være 2 
m2 og som stående skal der være 4m2 pr. person. 
Jeg håber at vore udendørs aktiviteter med sejlads kan afvikles hvis det er muligt 
så det er alene vejret som giver begrænsningen. 
 
Vi har afholdt det årlige budgetmøde for bestyrelse og udvalg, som blev afviklet 
således at det var muligt at tilgodese alle udvalgenes fremlagte budgettal. 
Det budgetterede overskud for 2022 sammen med den opsparede kapital vil i høj 
grad blive anvendt til vort projekt spunsvæg, som gerne skulle kunne laves i den 
kommende vintersæson 2022/23. 
 
I julehilsenen beskrev jeg de største udfordringer og det arbejde som ligger for 
bestyrelsen i 2022, men der er andre opgaver som løses af udvalgsmedlemmer i 
de enkelte udvalg. 
 
Klubben har brug for at det enkelte klubmedlem vil påtage sig opgaven enten 
ved at stå i spidsen for et udvalg eller være en del af udvalget. 
Der vil blive påbegyndt en klubfællesopgave med hvortil bestyrelsen og under-
udvalg er inviteret, med opstart den 18. januar. 
 
Desværre var det nødvendigt her sidst på året at anmode alle udvalg at få ryddet 
op særligt i Værkstedet i Havnehuset. Det må være alle udvalgs opgave at nyt-
årsforsættet for 2022 holder. Vi skal hjælpe hinanden med at holde orden om-
kring klubbens arealer både udendørs- og indendørs. En fælles opgave. 

Ib Oldrup 
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Så er der endelig et ledigt job til dig ! 

Jobbet som ansvarlig for følgebådene, bliver endelig ledigt 

efter 10 år med den samme mand på posten.  
 

For 10 år siden blev jeg af Ib Oldrup, bedt om af være ansvarlig for følgebådene i 
TSK. Der blev i den forbindelse lavet nyoprettet underudvalg “Følgebåde” under 
ungdomsafdelingen. Hovedansvaret for følgebådene ligger i Ungdomsafdelingen. 
Jeg overtog mere eller mindre jobbet efter Bjerne Sørensen, som sikkert også 
havde haft jobbet i en 10 års tid, mens hans drenge var aktive i ungdomsafdelin-
gen. Nu er jeg også godt og vel nået dertil, hvor jeg ikke har nogle aktive børn i 
ungdomsafdelingen og finder derfor tiden moden til et skifte på posten. 

 

Følgebådsafdelingen består af 1 damjolle som bliver passet i samarbejde med 
Bent, 2 Kegnæs joller, samt 3 RIB gummibåde og 3 bådtrailere. Afdelingen har et 
årligt budget på omkring 60.000 kr. som bliver taget ud af hovedkassen, det vil i 
praksis sige at alle medlemmer  i TSK faktisk er med til at betale for drift og  

For 10 år siden blev jeg af Ib Oldrup, bedt om af være ansvarlig for følgebådene i 
TSK. Der blev i den forbindelse lavet nyoprettet underudvalg “Følgebåde” under 
ungdomsafdelingen. Hovedansvaret for følgebådene ligger i Ungdomsafdelingen.  

 

Fortsætte på side 8 
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Følgebådsafdelingen består af 1 
damjolle som bliver passet i samar-
bejde med Bent, 2 Kegnæs joller, 
samt 3 RIB gummibåde og 3 
bådtrailere. Afdelingen har et årligt 
budget på omkring 60.000 kr. som 
bliver taget ud af hovedkassen, det 
vil i praksis sige at alle medlemmer  
i TSK faktisk er med til at betale 
for drift og vedligehold. Cirka 
kr.12.000,-  går årligt til benzin, 
hvilket igen vil sige, at jobbet også 
består i at hente og slæbe et lille 
tons benzin frem til benzinskabet 
på havnen, så der kan hældes 
brændstof på tankene. 

 

 

 

 

Der er mange forskellige brugere af vores følgebåde. Ungdom står for ca. 80%, 
sejl og studér for ca. 8%, J-70 for ca. 8 %, de sidste 4% er andet, så som udlæg-
ning af bøjer, samt andre småting hvert år. Der findes forskellige regler omkring 
følgebådene, nogle er udstukket af bestyrelsen, andre er krav fra vores forsikrings 
selskab. Kravet om, at der skal være en fører i båden som er medlem er TSK i vo-
res RIB’er, skyldes en gammel sag, hvor vi have lånt en RIB ud til Middelfart 
hvor der efterfølgende opstod en tvist omkring selvrisikoen ved et tyveri.  

 

Kravet om at gummibådene skal være låst med kæde, samt at der skal være GPS 
tracker i bådene er alt sammen et krav fra vores forsikringsselskab. Helt lige som 
der er et krav om, at dit hus er låst når du forlader det hvis forsikringen skal dæk-
ke. Problemet er bare, at der kun er mig til at håndhæve disse regler, som ikke en-
gang er noget jeg selv har fundet på. Så jeg ender som regel med at stå på havnen 
som den sure mand, op i mod de forskellige brugere som ofte er ligeglade med 
reglerne, de skal bare låne en følgebåd, og den skal bare virke. 
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Der følger desværre også lidt rengøringsarbejde 
med jobbet, da det er meget normalt, at der findes 
en del efterladenskaber i form af gamle madpak-
ker, juicekartoner, bananskræl samt plasticflasker 
m.m. når brugerne er færdige med at bruge både-
ne. På de gode dage er der også en del mudder fra 
Thurøbund, samt en masse ankerline som ligger i 
totalt filtermedister i bunden af båden. Heldigvis 
kommer den sure mand også og klarer dette en 
gang imellem. Nogle gange kan man være heldig, 
at brugerne gider at rapportere fejl og mangler til 
den ansvarlige, mange gange skal man selv opda-
ge det, nogle er flinke til det, andre er ligeglade. 

 

Som ansvarlig for følgebådene følger der også et lille hyggeligt job med som 
fører af bookingkalenderen, så man ikke risikerer at komme ned på havnen og 
regne med der er en følgebåd til rådighed og den så måske er ude til stævne i 
en anden klub. Vores medlemmer kan kvit og frit låne en følgebåde med til et 
stævne i en anden klub, dog skal man selv betale det benzin, som bliver brugt 
i forbindelse med denne aktivitet. Det er en fantastisk mulighed for vores 
medlemmer. 
 

I løbet af sæsonen 
skal følgebådene 
køres til service, de 
skal bundmales, 
trailerne skal vedli-
geholdes og følge-
bådene vedligehol-
des løbende igen-
nem sæsonen når 
de af den ene eller 
anden årsag pludse-
lig ikke virker. Der 
skal løbende holdes 
øje med bådene når de ligger i vandet.  

 

Der kan være udfordringer med fortøjninger, højvande m.v. 
GPS alarmer i bådene er koblet op på din mobiltelefon, så du 
løbende kan følge med når bådene køres rundt i landet. 
Alt i alt et meget alsidigt job :-) 

Lars Christoffersen - følgebådsudvalget 
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Handicap Udvalget Årsberetning 2021 
 

Vi kom godt fra start med klargøring af bådene begyndende i marts måned. 
Omkring 1. maj var bådene klar. Coronagrebet havde løsnet sig lidt og sæsonen 
kunne gå i gang. 
Vi havde planlagt et familie åbent hus arrangement i foråret, det valgte vi at 
udsætte til bedre tider, det havde nok været at stramme corona skruen en tand 
for meget. Så vi sejlede løs med vore sejlere og hjælpere og begunstiget af vej-
ret blev det til mange gode dage på vandet og hyggelige kaffekomsammen  ved 
bordet på pladsen. Nye sejlere har været og prøvesejle i efteråret, dem håber vi 
naturligvis at se igen i sæson 2022. 
Dansk handicap Idrætsforening for Svendborg og omegn, nu Parasport,  var 
initiativtager til start af handicapsejlads i Thurø sejlklub har, 50 års jubilæum i 
2021. 
Det markerede vi på pladsen med kaffe , formanden, Ib, kom med kage, Erik 
Madsen, formand for Parasport Svendborg og Mogens Larsen, tidl. indehaver 
af Statoil i Ørkildsgade og sponsor af vores 2. Mini 12 meter båd mødte op og 
snakken gik lystigt om start på handicap sejlads og udviklingen siden starten i 
1989. 
Årsmødet blev afhold vanen tro med spisning i Egely kl. 18.00. Mens Sejlere 
og hjælperne afriggede bådene blev der gjort klar til spisning i Egely. Grundet 
Parasportsport Svendborgs 50 årsjubilæum donerede de en 3 retters menu. 
Bådene er i god stand så  udover almindelig vedligeholdelse er der ikke de store 
ting der skal udføres. Stativerne er blevet istandsat med nye skrogprofiler af 
karrosseriplader så bådede fortsat kan stå sikkert i hi vinteren over. 
En stor tak til vore hjælpere der sæsonen i gennem har gjort en stor indsats og 
er årsagen til at vi har kunnet få de gode oplevelser  til vands og på land i Thurø 
Sejlklub. 
Nu ser vi frem til den nye sæson så må vi se hvad coronaen tillader. 
Uden modkandidater blev det vedtaget at undertegnede fortsætter som formand 
for handicap udvalget. 
 
Erling Justesen 
Handicapudvalget 

http://thuroesejlklub.dk/
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Sejl og studer 
 
Beretning fra 2021 
 
Foråret kom og igen var det covid-19 der satte dagsordenen for antal og afvikling 
af Sejl & Studér. 
Vi kunne samles udendørs og sejle i fastebesætninger – desværre uden mad og øl i 
Egely efter træning.  
Vi havde et system med forhåndstilmelding på google drive, selvom det stritter 
imod vores koncept med mulighed for spontan taskesejlads, tog de studerende sej-
lere godt imod systemet og var forstående over situationen.  
Hele denne situation betød samtidig, at vi desværre ikke kunne byde nye studeren-
de velkommen i fællesskabet. 
Det var tidskrævende at kordinere og desuden var det ærgerligt at afvise nye folk. 
Men der var ikke så meget at gøre, vi rettede os efter de præmisser, der var blev 
sat af klogere mennesker end os – netop for at foreningslivet og samfundet igen 
kunne åbne så småt op. 
 
Efter sommerferie var der intet til hindring for at afvikle sæsonen, som vi er vant 
til i Sejl & Studér. 
Vi gik på charmeoffensiv og afholdte 3-4 opstarts/info dage, med grill og hygge på 
kajen efterfølgende. 
Det er gået forrygende – Vi har fået fordoblet vores antal af medlemmer. 
 
Efter sommerferien har Sejl & Studér flere gange, deltaget i Mini Fleet – Sejl & 
Studérs dygtigste sejlere har åbent muligheden for de af vores sejlere med et kon-
kurrencegen, nu har en anden platform at udfolde sig på. 
 
Der skal lyde en kæmpe tak til vores skippere: Rasmus Bergmann, Malte Ekstrand, 
Mads Wedel, Jacob Schack og Nikolai Barnekow, der trods studier, arbejde og 
lektier - altid får matrixen går op, og vi altid kan få nok både på vandet! 
 
Igen i år er vi blevet støttet økonomisk af SIMAC’s udviklingsfond – De er grun-
den til, at vi kan sejle rundt i J70 bådene til den pris vi gør – så lad os krydse fing-
re for at de igen næste år vil støtte sejlads for studerende i Svendborg. 
 
Som afslutning på sæsonen afholdte vi lørdag d. 16. oktober en 
afslutningsfest for vores medlemmer med spisning og festlige 
indslag. Det foregik på i SIMAC’s fredagsbar ”Lossen”. 
 
Ellers er der bare at sige tak for en god sæson. 
 
Nicolai Langhorn 
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Husudvalgets årsberetning 2021 

 
Arrangementet ved standerhejsningen i april, er normalt et af husudvalgets opga-
ver. Desværre  blev klubarrangementet aflyst og standerhejsningen foregik virtu-
elt. Lidt tyndt i forhold til en festlig eftermiddag med grillpølser og øl.  
Husudvalget plejer også at stå for arrangementet ved klubbens generalforsamling. 
Sådan var det også i år. 
Dog ikke sidst i januar som sædvanlig. På grund af covid19 blev generalforsamlin-
gen først afholdt på fandens fødselsdag den 11. juni i Thurø Hallen. Senere var der 
arrangeret grillpølser i rigelige mængder samt drikkevarer på havnen. 
Covid19 har også medført øgede udgifter til rengøring. I havnehuset har der såle-
des i perioder været daglig rengøring af toiletter.   
Bookingkalenderen for Egely har de første seks måneder været præget af covid19. 
Det har medført aflysninger af både klubarrangementer og private arrangementer. 
Det betyder at Egely’s regnskab igen i år vil komme til at mangle en væsentlig 
indtægt.  
 
Husudvalget har ansøgt kommunens renoveringspulje om tilskud til udskiftning af 
12 stk. håndvask-armaturer i havnehuset til berøringsfri armaturer.  Ansøgningen 
er blevet imødekommet, og vi får udbetalt kr. 15430.- når arbejdet er udført. Vi 
udskifter selv armaturerne i løbet af vinteren. 
 
Også i år har Sejlklubbens arealer haft stor glæde af seniorgruppens ihærdige ind-
sats, således at områderne ser pæne og indbydende ud, tak for det seniorer.  Arbej-
det med at holde ukrudtet nede, er dog noget besværet af at det ikke længere er 
tilladt at bruge Roundup. I stedet er indkøbt hakke- og skuffejern. De er dog des-
værre ikke lige så effektive som Roundup. 
 
Og så til sidst en lille solstråle historie: 
For nogle år siden fik vi opsat solceller på Havnehuset. 
Her er en oversigt over hvad de har produceret i 2021: 
Der er samlet produceret 7420 KWh. Deraf er 990 KWh sendt ud på el-nettet. Det 
forærer vi til SEF. 
Tilbage er der 6430 KWh. 
Deraf er 2190 KWh gået til opvarmning af vand til baderum. Da 11 KWh svarer til 
1 m3 naturgas, betyder det at vi har sparet ca. 200 m3 naturgas. 
Tilbage er der 4240 KWh som er brugt i havnehus og på broer. 
Hvis 1 Kwh koster kr. 2,50.- og 1m3 naturgas koster kr. 7.-  
har solcellerne sparet klubben for en udgift på kr. 12000.-  
på et år.  
Det er da godt for både klub og klima. 
 

Kaj 
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Årsberetning 2021 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 årsberet-
ning. 
Hjemmeside: 
Den oprindelige tanke med hjemmesiden var at bestyrelse og udvalg skal vedli-
geholde 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 lægge det på. 
 
Hjemmesidens AKTIVITETSKALENDER finder du i venstre spalte på hjem-
mesiden. 
Her kan alle se hvornår aktiviteter afholdes. 
Det er bestyrelse og udvalg der bør vedligeholde kalenderen. Det var de desværre 
ikke særlig gode til i 2021. Det skulle gerne blive MEGET bedre i 2022 ! 
Hvis I synes det er for besværligt, kan I sende aktiviteten til 
”webmaster@thuroesejlklub.dk”, så skal jeg nok lægge aktiviteten i kalenderen. 
 
ForeningLet,  hedder klubbens nye medlems- og regnskabssystem. Det blev taget 
i brug i januar måned. 
Det er et system der indeholder mange muligheder. I øjeblikket bruger vi kun 
medlemskartoteket og regnskabsdelen, men på sigt er det planen at vi vil udnytte 
flere af systemets muligheder. 
For at lette kassererens arbejde, skal udvalgene selv registrere alle bilag i syste-
met. Alle udvalg har valgt en regnskabsansvarlig der tager sig at dette. 
 
Vejr App til iPhone / iPad: Du kan nu se vejrdata fra sejlklubbens vejrstation 
som står yderst på østbroen. 
Den er oversat til dansk og den er meget let at installere når du blot følger vejled-
ningen på hjemmesiden. 
Vejledningen hedder ”App til vejret i Gambøt” og kan findes på forsiden. 
Facebook: 
Klubbens facebook-SIDE hedder Thurø Sejlklub. Dette er klubbens officielle præ-
sentation på facebook. Her findes information om klubben og 
links til opslag på hjemmesiden. 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 
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Gambøtposten:                   
Der er udsendt 4 numre af Gambøtposten i 2021. 
Bladet udkommer på hjemmesiden som Flipbog, eller man kan downloade den 
som PDF. Når den udkommer, får alle medlemmer en e-mail med et link til bla-
det. Bladet udkommer også i en trykt version som distribueres med posten. Dette 
kan fravælges på hjemmesiden. 
Nye medlemmer vil fremover ikke automatisk få tilsendt Gambøtposten i papir 
udgave. 
Det kan dog tilmeldes på hjemmesiden under KOMMUNIKATION. 
 
Hvis der er nogle med kreative evner der har lyst til at deltage i fremstilling af  
bladet, er I meget velkomne. 
Send blot en e-mail til bladet@thuroesejlklub.dk  
         
 
 
 
        Carl 
 
 
 ——————————————————————————————— 
 

Oprydning: 
 
Her mellem jul og nytår var der nogle flittige personer, der har gjort det så fint i 
værksted og bag optimistskure med alle vores bøjer. Det ser bare så fint ud. 
 
Lad nu sammen vedligeholde denne orden så 
vores Formand bliver glad igen. 
 
Stor tak til Lars, Mette og Poul Erik  
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Årsmøde i kapsejladsudvalget 2021 
 
2020 bød på store udfordringer for kapsejladsudvalget. Corona epedimien gjorde 
det vanskeligt at planlægge årets aktiviteter, men alligevel kom vi igennem sæso-
nen nogenlunde tilfredsstillende. 
Heldigvis har vi i 2021 kunnet gennemføre alle planlagte aktiviteter.  
Aftensejladserne startede op d.26 april og sluttede d.20 september. Selvom antal-
let af deltagere i år har været lidt vigende, var der et pænt antal, som havde til-
meldt sig. Jeg henviser til Pers indlæg i Gambøtposten nr. 4, hvor man kan få alle 
relevante oplysninger om årets aftensejladser. Vi vil dog ikke undlade endnu en-
gang at takke Carl for hans hjælp med at stille sin båd og sig selv til rådighed  
mandag efter mandag. Det er vi meget glade for!    Sæsonen blev afsluttet i Egely 
mandag d.27 med suppespisning og præmieuddeling. Næsten alle, der var beretti-
get til en præmie, var mødt frem for at modtage deres hædersbevisning!! 
 
Vi opfordrer flere bådejere til at deltage i aftensejladserne. Her lærer I jeres båd at 
kende under alle forhold og har nogle hyggelige timer med gasterne (for det me-
ste). Desuden er der efter sejladserne mulighed for at indtage kaffe og frisk brød 
fra Thurø bageren, samtidig med at I fortæller, hvad I gjorde rigtigt på banen. 
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Som bekendt glippede vores Øhavet Rundt – 50 års jubilæumssejlads sidste år, 
men i år lykkedes det at få stablet jubilæet på benene. Planlægningen gik i 
gang i foråret. Vi holdt stadig fast i 50kr.-strategien i håb om flere deltagere. 
Det gav ikke flere, men vi fastholdt deltagerantallet fra sidste år. Fredag aften 
før sejladsen, hvor der var fællesspisning (lækker mad som sædvanlig), dans 
og socialt samvær, samlede mange deltagere. I år var det besluttet at lave for-
håndstilmelding til spisningen for at styre udbud og efterspørgsel, det var en 
klog beslutning, som vi gentager næste år. 
 
Udvalget takker alle, der har været med til at gennemføre jubilæumssejladsen! 
Det være sig dommere, madlavningsteamet, ungdomsafdelingen , seniorafde-
lingens teltrejsning og nedtagning, Lars` flotte belysning og alle andre, der fø-
ler, de ikke er blevet nævnt! 
Sejladsen, som er fyldigt beskrevet med ord og billeder i Gambøtposten nr.4, 
forløb fint for de fleste. Jeg lærte, at materiellet skal være i orden, når man skal 
have spileren ned i 11m/sek. 
 
Udvalget håber på, at næste års Øhavet Rundt vil samle endnu flere deltagere. I 
har mulighed for at sejle en kapsejlads i et af Danmarks smukkeste farvande. 
Udvalget har fået en henvendelse fra Ylva-klubben om afholdelse af DM i 
2022  uge 32. Det er 2 uger før kapsejladsen Øhavet Rundt, men vi mener i 
udvalget, at vi kan takle begge dele. Planlægningen er gået i gang. Vi har lavet 
en forhåndstilmelding, og ud fra den ser det ud til, at interessen er stor nok til, 
at det kan gennemføres. 
 
Igen i år har udvalget stillet sig til rådighed for afviklingen af Classic Regatta. 
Næste år falder Ylva-DM sammen med Classic Regatta, så vi må se, om vi kan 
finde nogle, der kan hjælpe med deres Regatta. 
 
I vores aftensejladser, der må opfattes som træningssejladser, dyster vi på 
grundlag af vores Thurø-lystal, men hvis man vil deltage i ”rigtige sejladser”, 
hvor det er bådens mål (skrog og sejl), der ligger til grund for handicappet, skal 
man have et målerbrev. Dette kræver en måler! Klubbens nuværende måler går 
på pension, og derfor bedes alle, der kunne tænke sig et spændende ulønnet 
job, henvende sig til udvalget. 
 

 

Udvalget siger tak for i år,  

og håber på en rigtig god sæson 2022.       

P.U.V.     Ole. 
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Et tilbageblik 
 
Onsdag den 6.okotober lykkedes det endelig at mødes med Mogens Larsen, tidli-
gere indehaver af Statoil, Ørkildsgade i Svendborg. 
 
Mogens Larsen havde kontaktet Klubbens formand Ib Oldrup fordi han havde en 
mini 12 metermodel han gerne ville overrække klubben. Ib arrangerede et møde 
med os i handicap afdelingen og Erik Madsen, formand for handicap idrætsfor-
ening 

Mogens Larsen var en del af den spæde start for handicapsejlads i Thurø Sejl-
klub. 
Sidst i 80erne tog Bo Jerk, nylig pensioneret lærer på Teknisk Skole og medlem 
af Thurø Sejlklub og Erik Madsen også dengang formand for DHIF for Svend-
borg og omegn, initiativ til at starte sejlads for handicappede i Thurø Sejlklub. 
Støtteforeningen  for DHIF, Svendborg havde samlet penge ind, ved bankospil, 
til en Mini 12 meter båd. Båden fik navnet Banko og plads ved det gamle ned-
lagte slæbested. Bo Jerk og en kammerat Poul  Rasmussen stod for undervisnin-
gen og gik til sagen med stor entusiasme og med frivillige hjælpere fra støttefor-
eningen kom der gang i handicapsejlads, snart var den ene båd for lidt. Og  man 
så sig om efter en båd mere. 
 Poul Rasmussen kontaktede Mogens Larsen på Statoil og spurgte om de kunne 
sponsorere en Mini 12 meter båd til Handicap afdelingen i Thurø Sejlklub. 
Det blev et ja derfra og snart fik vi en funklende ny Mini 12 meter med navnet 
Statoil. Båden havde først stået i sit stativ hos Statoil på Ørkildsgade før vi fik 
den overdraget for at give Statoil lidt omtale i forbindelse med deres donation. 
gen for Svendborg og omegn. 
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Et fint ur som hans svoger Erik Galsgaard havde lavet 
mens han var indehaver af Etronic. Vi vil finde et godt 
sted at hænge både billede og ur op i klubben.  
Tak for det. 

Poul Rasmussen lavede et flot billede af en Mini 
12 meter for fulde sejl i intarsia teknik hvor moti-
vet er sammensat af forskellige stykker farvet fi-
net limet fint sammen som han overrakte Mogens 
Larsen som et minde om gaven handicapsejlerne 
havde modtaget. 
 
Mogens Larsen var nu kommet for at overdrage 
klubben det fine billede som han synes vi skulle 
have. Med sig havde Mogens også et maritimt 
kvartsur med signal talstander.  

Vi havde en hyggelig stund rundt om bordet på pladsen, fik en god snak om 
starten med de 2 både og hvordan det har udviklet til de forhold, vi har i dag. 
Mogens Larsen indvilligede i at komme igen til foråret, når der igen er gang i 
sejladserne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erling Justesen 
Formand for handicapafdelingen 
Thurø Sejlklub 
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Intet er overladt til tilfældighederne 
når hjælperne omkring vores handi-
cappede medlemmer sørger for det 
sikkerhedsmæssige er i orden og hjæl-
per besætning og hjælpere ombord. 
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Lars O. Andersen & Flemming Helskov 
 
Sender et brev de gerne vil have med i bladet: 
 
Vi vil gerne sige en tak til Alle vores hjælpere i Thurø Sejlklub Handicapafde-
ling det Torsten Lund, Kim Isager, Mogens Petersen, Børge Danslet, Frits Jen-
sen, Christian Sørensen og Selma Abdulahovic. 
 
De er der når vi stater på at klargøre vores både i februar / marts, de er der når vi 
sejler hver onsdag fra ca. d. 1504 og til vi stopper ca. d. 0110 og hvis der er af-
bud fra en af dem, er de gode til selv at finde en afløser, og de møder også op 
når vi afrigger og tager vores både op af vandet. 
 
Så derfor skal de have en 
rigtig stor tak. 
 
Mange sejlerhilsner fra 
Handicapudvalget / 
Sejlere i handicapafd. 
 
 

Billeder taget fra dagen 
hvor vi skulle have haft 
besøg af Mogens Larsen 
En skøn dag på vandet og 
ved handicapbordet på 
havnen i TSK 
 
 
Fotograf: 
Ingeborg Inselmann 
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Årsberetning fra pigesejlerne 2021  
 

Coronaen spillede også ind på pigesejladsen i 2021 og bl.a. det indendørs for-

samlingsforbud betød, at det ”gamle” pigeudvalg og det ”nye” pigeudvalg mød-

tes på Vivian's terrasse en kold aften i foråret. Det var megahyggeligt og snakken 

gik. Vi havde et koldt, men godt ”komme-og-gå møde” 
 

Også starten på pigesejlads 2021 blev præget af Corona-situationen og vi måtte 

desværre aflyse fordelingsmødet i Egely den 28. april pga forsamlingsrestriktio-

nerne. 

De første onsdage i maj blev derfor også noget anderledes pga forsamlingsfor-

buddet. Første sejladsaften blev desuden aflyst på grund af et ”historisk lavtryk” 

Vi havde forsøgt at fordele os, så de ”gamle” sejlerpiger gik direkte til deres bå-

de og de nye blev mødt af udvalget og skippere og derefter fulgt til deres både. 
 

En enkelt J70 sejlede på grund den 2. sejlaften, men blev hentet ind af et par af 

mændene i havnen.  
 

I anledning af World Sailings Festival ”Steering the Course”, der sætter fokus på 

kvinder i sejlsport, fik vi besøg fra Dansk Sejlunion den 26. maj. Det var desvær-

re en aften med meget vind, så de fleste både blev på land. Sejlunionen inter-

viewede et par af pigesejlerne og indslaget blev efterfølgende lagt på sejlunio-

nens hjemmeside. De 2 repræsentanter fra sejlunionen var efterfølgende med i 

Egely, hvor vi bl.a. fik tips til vejrapps af Mette Hundahl. J70'erne tog udendørs 

undervisning i spiler sejlads ved havnehuset. 

Så de to repræsentanter fik et godt indblik i en pigesejladsaften i Thurø Sejlklub, 

dog uden at bådene var på vandet. 

Efterfølgende har Marianne og Vivian fra udvalget deltaget i et online-webinar 

om samme emne i Sejlunionen. 

 

Hyæneræs 2021, der blev afholdt i Rantzausminde, blev repræsenteret med 2 

både fra Thurø Sejlklub og på fornem vis sejlede J70 med Ulla Holme og besæt-

ning smykkerne hjem til Thurø Sejlklub igen. Flot sejlet ! 

Desværre var Anna Marie Madsen ude for et alvorligt uheld og fik afklemt fin-

gerspidsen ved afgang fra Gambøt.  

 

Vi har været ca. 70 tilmeldte piger i år, 13 både på vandet fordelt med 9 private 

både og 5 klubbåde (4 J70’ere og 806’eren)  

Det er så dejligt med så mange nye friske piger med mod på at sejle. Igen i år har 

det været en god blanding af nybegyndere, øvede og rutinerede pigesejlere. 
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For udvalget har det været en af årets største opgaver – faktisk en kæmpeopgave 

- at finde plads til alle de mange piger og alle både blev fyldt helt op for at få 

plads til alle. Der blev gjort et stort arbejde med at finde flere private både, så 

der kunne blive plads til alle. Tak til alle der var med til at undersøge alle mulig-

heder. 

 

Der var en del tilmeldinger efter fristens udløb og disse blev i første omgang sat 

på som løsgængere. Der kom desuden et par stykker godt henne i sæsonen og 

dem valgte vi at sætte på venteliste, da der var fyldt godt op på alle både. 

Det er jo rigtig skønt med så mange piger, der er interesseret i at sejle pigesej-

lads. Udvalget vil dog gerne reflektere over om vi er nået dertil, at vi skal satse 

på at give de piger der tilmelder inden fristens udløb en god oplevelse frem for 

at blive ved med at tage imod tilmeldinger efter fristudløb. Måske skal vi lave 

venteliste allerede der frem for løsgængere. Dette vil vi lade være op til det kom-

mende udvalg at reflektere videre over. En anden ting, som vi har reflekteret 

over er at vi alle skal være bedre til at melde ind, hvis en gast på besætningsli-

sten ikke dukker op eller melder fra for resten af sæsonen – det er her vi kan 

glæde de piger på venteliste med en plads. Det er jo rigtig ærgerligt, hvis der er 

en plads der ikke har været besat hele sæsonen ikke bliver givet videre til en på 

ventelisten. 

 

Vejrmæssigt har sæsonen været lidt blandet med et par gange, hvor ingen er sej-

let ud pga vejret. Andre gange har et par enkelte både været sejlet ud og resten 

enten blevet på land eller hjemme. I første halvdel af sæsonen foregik en del af 

kapsejladserne inde i Thurøbund, hvilket selvfølgelig ikke er det optimale, men 

det betød at vi dog kunne komme ud frem for at blive inde på grund af for meget 

vind / for lidt vind ude på Lunkebugten. 

Noget af det vi i udvalget gerne vil gøre mere af til næste år er at have en Plan-B 

klar på programmet til hver sejlaften, sådan at alle på forhånd kan se, at hvis 

man ikke vil / kan komme ud og sejle, så er der altid på forhånd planlagt en akti-

vitet inde på land eller i Egely. I udvalget har vi brug for jeres hjælp til gode ide-

er og har bedt jer om at give jeres skipper eller skippers repræsentant på skipper-

mødet i november jeres input med. Dette gælder også ideer til evt. undervisning 

eller andet der kan udvikle os alle. 

 

Pigeudvalget har i årets løb arbejdet med at få lavet et årshjul/en årsplan. Dette 

har vi gjort for at få overblik over de mange opgaver der skal laves og ting der 

skal huskes, som vi endnu ikke har fået ”ind under huden”. 
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Vi synes selv, at facebook-gruppen ”TSK-Pigesejler” har fungeret rigtig godt. 
Der har været god kommunikation omkring hvilke både/gaster der kommer/ikke 
kommer eller mangler en gast/båd. 
Der har været mange gode beskeder i gruppen. Det vi dog godt kunne tænke os 
var at hvis man havde et forslag eller et spørgsmål til os i udvalget om vi nu har 
styr på dit eller dat, at man så kontakter os direkte. Dette for ikke at skabe forvir-
ring i forhold til det vi evt. tidligere har meldt ud eller i forhold til programmet. 
Det er superfint med forslag og kommentarer, men facebooksiden vil vi gerne 
forbeholde praktisk kommunikation. Emnet kan vi tage op på skippermødet.  
 
Vi vil gerne rose for det flotte arrangement til Øhavet Rundt – 50 års jubilæums-
sejlads. Der var mange pigesejlere der deltog i det praktiske arbejde og det var 
med til at gøre det til et super velarrangeret arrangement. Og ikke at forglemme, 
så har pigesejlerne ”tjent” et tilskud til festen i aften. ”Hvad der tjenes på fest kan 
bruges på fest”. Tak til Ingeborg for at have overblik og ”styre” processen og til 
alle de pigesejlere der deltog i arbejdet. 
 
Og endelig, så fik klubbåden 806 ”Josephine” en helt ny påhængsmotor. Pigeud-
valget ansøgte bestyrelsen og hurtigt blev der sat gang i processen. Tak til besty-
relsen for en hurtig behandling af vores ansøgning.  
Vi fik i første omgang tilbudt en el-motor, og selvom vi gerne vil være med til 
grøn omstilling, så kunne besætning på 806'eren og udvalget ikke være trygge 
ved og tilfredse med denne løsning. 
 
I slutningen af sæsonen, nærmere betegnet den 9. september,  ramte en trist be-
sked pigesejlerne. Lisa Jessen var død på sin 73 års fødselsdag efter mange års 
sygdom. Vi vil i aften mindes Lisa, der har betydet uendelig meget for pigesejlad-
sen på Thurø og for os pigesejlere. Lis Thomsen får nu ordet. 
 
Lisa vil altid være i vores hjerter og vil aldrig blive glemt.  
Æret være Lisa's minde. 
 
En stor tak for hjælp til de faste dommere Bent Andersen og Jens Erik Hvergel og 

tak til Poul Erik Madsen for at assistere med dommerbåd, når Jens Erik eller Bent 

har været forhindret. Tak til Lars Christoffersen for at udregne resultater. Vi er 

meget taknemmelige for at I vil hjælpe.  

 

Tak også til jer der lægger båd til, herunder vil vi gerne nævne Pernille Fenger, 

der meldte sig til som pigesejler, men som på det tidspunkt endnu ikke havde lyst 

til at sejle selv som skipper på egen båd ”Dodo”. Men efter at Jan tilbød at være 

med på ”Dodo”, så sagde Pernille OK til at lægge båd til og det betød, at vi fik 

nogen af løsgængerne over på en båd. Tak til Jan for at tilbyde sin assistance, så 

vi kunne få endnu en båd på vandet. 
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——————————————————————————————— 

Da vi som tidligere nævnt i beretningen har haft brug for mange både for at få 

kabalen til at gå op, så vil vi gerne opfordre til at flere med egen båd overvejer 

om de vil lægge båd til og være skipper med besætning. Hvad skal der til for at 

flere vil lægge egen båd til og være skipper ? Vil det hjælpe hvis der f.eks. blev 

lavet en form for lodsordning, hvor man får hjælp til at sejle ud og ind af havnen 

eller andre ting ? Hvad skal der til for at vi hver især videreudvikler os ? 

 

Tak til John Runge for at lægge båd til og bruge tid om onsdagen til at en flok 

piger kan komme på vandet og tak til Peter for at ville lægge båd til de gange, 

hvor John ikke har haft mulighed for at være med. 

 

Tak også til Henrik, der blev spurgt om han ville hjælpe os med en J70 og besæt-

ning, så de kunne blive gjort selvsejlende. Det sagde Henrik ja til og hvor har det 

også været en stor hjælp for os alle at du har villet dele ud af din sejlererfaring til 

en flok piger. 

 

Pigeudvalget 

——————————————————————————————— 
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Bro-udvalg årsberetning 2021  
 
På generalforsamling blev John Jepsen valgt som formand for bro-udvalget, og 
Henrik Bo Frænde blev valgt som bestyrelsesmedlem for bro- og hus-udvalg.  
Bolværk: Henrik B Frænde er tovholder på projekt nyt bolværk, vi har fået 3 
tilbud på renovering af bolværk, så vi har fundet de to entreprenører vi vil gå 
videre med, der er kommet nye udfordringer da der er kommet ønsker om udvi-
delse af slæbested samt at bestyrelsen ønsker en revurdering af hele havne områ-
det, bestyrelsen vil indkalde 2-3 medlemmer fra alle udvalg til et møde hvor man 
skal fremlægge ønsker og ideer til vores udendørsarealer, mere der om senere.  
Søsætning og optagning: gik som altid efter planen søsætning til foråret den 
16/4, der skal påregnes at der ikke kan stå både på havnearealet 2022.  
 
 
Grill aften: Der blev igen i år 18/6 tændt op i grillen af bro-udvalget, jeg var der 
ikke selv men det har med garanti været en hyggelig aften  
 
Vedligehold broer: Vedligehold af broer er igen i år blevet udført, under kyndig 
ledelse af Henning og Jens Erik tros lidt problemer med forsamlingsforbud.  
Bro plads fordeling: Kim og Allan, bro pladsskema for i år blev udsendt med 
post, Kim vil i år undersøge om bro pladsskema kan sendes på mail. Vi henstiller 
til at når man udfylder skemaet prøver at tænke lidt ud i sæsonen, da der sidste år 
blev flyttet en del rundt efter søsætning pga. både der ikke kom i vandet, solgt 
eller anskaffede båd. det giver en del arbejde for Kim og Allan tak.  
 
Affald: Der i år kommet nye regler for hvad der bliver af hentet, vi får ikke af-
hentet olie, kemikalier mm. det skal man selv tage med hjem i den røde box eller 
aflevere på genbrugspladsen Jens Erik  
Nabo: Bjarne har fået en aftale igennem med vores naboer Per og Sonja, om at vi 
må slå pæle på øst broen, vi har også fået tilladelse fra kyst. så de yderste pæle 
kan vi godt slå, så vi får 3 ekstra pladser, Bjarne har søgt om 5-7 pæle så vi kan 
også slå pæle ved 20 m pladsen når det bliver aktuelt, det kræver at TDC giver 
tilladelse da der ligger et kabel.  
 
Sikkerhedsstiger: Lars Christoffersen har ansøgt Tryg fonden om nye sikker-
hedsstiger, det afgøres omkring 1. dec,  
 
Gæster ved vores broer: Vi har i år haft 965 gæster ved vores broer. hvilket er en 
stigning på 21%, vi kan stadig blive bedre til at vende vores skilte mig selv incl.  
Strøm på broer: Forslag til ændringer Både der benytter strøm fra 1/4 til den 
15/10 skal betale for strøm beløb fastsættes årligt på årsmødet af bro-udvalget, 
fra den 16/10 til den 31/3 skal man have el måler på hvis båden er tilsluttet 
strøm, måler udleveres af Jan Knudsen der også fører regnskab med el forbrug.  
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Til slut tak for et godt samarbejde, der har været meget at sætte sin ind i og der 
er et stykke vej endnu, der er dejligt med så mange engagerede udvalgs medlem-
mer, det er jer der får det til at lykkes, jeg tager gerne et år mere men er der no-
gen der brænder for det viger jeg gerne pladsen, Tak  
 
John Aabo Jepsen  
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Årsberetning 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 andetårs elever og 4 
tidligere 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. Selve undervisningen startede tirsdag den 11. maj. 
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 
kvinder. 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 aftenkap-
sejladser om mandagen. Eleverne deltog på tur, en eller flere gange, som gast 
eller rorsmand/kvinde på 806èren med undertegnede som skipper.  
Det kunne med glæde konstateres at heller ikke på det område, holder kvinder-
ne sig tilbage. Forsøget med sejlerskolens deltagelse i aftenkapsejlads og Øha-
vet Rundt viste sig at være en succes og vil blive genoptaget til sæson 2022. 
 
Brug af både til undervisningen 
”Josephine” 806èren, er blevet brugt om mandagen til aftenkapsejlads af sejler-
skolen, om tirsdagen til undervisning af elever i sejlerskolen og om onsdagen af 
pigesejlerne. Pigesejlerne har via ansøgning til bestyrelsen skaffet ”Josephine” 
en helt ny påhængsmotor, som både pigesejlerne og sejlerskolen nyder godt af. 
Der er endvidere anvendt 3 stk. J70 både og 3 privatbåde 
 
Instruktører 
En væsentlig årsag til vi i år har været i stand til at undervise 23 elever, er en 
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 
Christensen meldte sig til instruktørgruppen og var i stand til i sin egen båd at 
undervise 4 elever. I juni blev det aftalt med Nicolai Jensen fra Sejl og Studer, 
at han fremover kunne kontaktes, når vi fik behov for en ”reserve” instruktør. 
John Rerskov Sørensen, Henrik Frænde, Carsten Krat og John Runge stillede 
sig også til rådighed i det omfang de kunne, når der opstod behov for en 
”reserve” instruktør.   
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Den 4. oktober meddelte Kim Isager mig, at han på grund af 
særlige personlige omstændigheder ikke så sig i stand til fort-
sat at deltage i sejlerskolen.  
 
Kim har ydet en stor, professionel og langvarig indsats for 
sejlerskolen og vil være savnet både af elever og instruktører. 
Sejlerskole ser på nuværende tidspunkt ud som følger: 
 
 
Nuværende permanente instruktører og udvalgsmedlemmer: 
Torben Strange Pedersen – Peter Hübner – Mogens Axelsen – Jan Christensen 
– Steen Andersen    
Stand by instruktører: 
Henrik Frænde – John Runge – John Rerskov Sørensen – Carsten Krat – Ni-
colei Jensen 
 
Duelighedsprøve i praktisk sejlads med sejlbåd 
Den 29.september var 5 sejlerskole elever til duelighedsprøve i praktisk sejlads: 
Anne Grethe Pabst                                                                                                                                                                                                                                            
Iben Beltoft                                                                                                                                                                      
Julie La Cour Østberg                                                                                                                                 
Andreas Knudsen                                                                                                                                            
Toke Bang-Andreason  
Alle 5 elever bestod prøven og fik rosende ord med fra censor. Til lykke.  
 
Økonomi 
Der vil inden udgangen af i år være en del omkostninger i forbindelse med Sej-
lerskolens 806èr til blandt andet udskiftning af fald, service af motor, reparati-
on af skader i fribord, renovering af elinstallationer og nyt flagspil. 
 
Budgettet forventes trods ovenstående udgifter overholdt. 
 
Indtægter i år til dato kr. 37.285,- 
Udgifter i år til dato   kr. 24.158,60 
Disponibel                 kr. 13.126,40  
 

 
 
 
 
Steen Andersen 
Udvalgsformand Sejlerskolen    
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J-70 Årsberetning 2021 
 
Igen stort aktivitetsniveau - Tune 
Up Stævne - Business Cup - 
Sydfyns Mesterskab - Events - 
Fin økonomi. 
Deltagelse i klargøring af J-70 
for alle sejlere, er en del af det at 
sejle J-70. Der er stor opbag 
kning til denne politik, og vi 
hygger os med samarbejdet, bå-
de ved 
den årlige vedligeholdelse på 
land, og løbende i sæsonen, når 
der 
er behov. 
Søndagstræning i det tidlige forår, og i efteråret, er velbesøgt, og 
vi ser sejlere fra andre bådtyper, der holder formen ved lige i J-70. 
 

Tune Up Stævne blev afholdt sidste lørdag i april i dejligt forårsvejr 
med fin vind. Der var 11 konkurrence klare hold på startlinjen. 
Vi afviklede 15 sejladser. Suveræn vinder blev KDY. 
Hyggeligt samvær efter stævnet med Corona-Sandwich og mole-øl.  
 
Fynske Bank Event med 32 deltagere, medarbejdere og kunder, 
fandt sted sidst i august. Brede smil hele vejen rundt, især til den 
dejlige grill middag i “Øhavs” teltet på havnen. 
Stor tak til Ingeborg og team for borddækning og pynt. 
Et “win-win” arrangement, hvor vi bidrager til en god sponsors 
kundeevent. 
 
I Sejlsportsligaen (sejlads for klubhold) deltog Thurø Pirates i 2. 
division. Super resultater i de 4 stævner, i Middelfart no. 5, Aalborg 
no. 5, Lundeborg no. 3 og sidst i Aarhus en flot 4. plads. 
Efter de 4 stævner havde de samlet 17 point som rakte til en samlet 
2. plads i ligaen, kun overgået af Youngsters holdet “Young One” 
med 5 point. 
Ligaen er for klubhold, og således ender Thurø på en klar 1. plads i 
2. division og rykker op i 1. division i 2022. Godt at se holdet på 
podiet med Champagnebad. Tak og tillykke til: Bjerne Sørensen, 
Mikkel Frederiksen, Thomas Nielsen, Philip Cossen, Jens Chr. 
Bjeldorf, Michael Røhling Olesen og Henrik Sørensen. 
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I ugens løb er der godt gang i:  
J-70 bådene. 
Mandagskap, tirsdag er det Sejl og Studer 
om eftermiddagen, og 
Sejlerskolen om aftenen. Onsdag overta-
ger Pigesejlerne og torsdag er 
der Torsdagskap.Træning med sejladser 
efter Ligakoncept med masser 
af sejladser af 12 minutters varighed. Nye 
Thurø mandskaber er 
kommet til og i løbet af sæsonen stiger 
interessen. Ofte arrangeres også 
træning i week-enderne. 
Totalt i løbet af en sæson stiger ca. 1.000 
- 1.100 sejlere ombord i en af 
vore 4 J-70 både. 
 
Ved DM i J-70 i Aarhus, som var besat med et meget stærkt felt, 
overraskede Thurø med en flot 10. plads. Tillykke til Bjerne Sørensen, 
Michael Røhling Olesen, Lene B. Madsen og Thomas Nielsen. 
Også tillykke til Team SEF Energi (SSS og TSK) med en flot 14. plads. 
 

Business Cup i Sejlsport Sydfyn regi, sejlads for firmahold, blev afholdt 
i september. Rekorddeltaglse med 7 tilmeldte hold. Vi fik 7 sejladser i 
tiltagende vind. Alle hold performede flot, og var godt brugte da vi 
fløjtede af. 
 
 
 
Efterfølgende havde vi en 
hyggelig aften i Egely, 
igen arrangeret på 
fornemmeste vis af Inge-
borg og team. Tusind tak 
for jeres 
kæmpeindsats. 
Suveræne vindere blev 
Middelfart Sparekasse 
med RS Compisites på 
2. pladsen og  
Thurø Træfældning som 
nummer 3. 
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Sydfynsk Mesterskab 2. udgave, også i regi af Sejlsport Sydfyn blev 
afholdt først i oktober, med 10 sydfynske hold klar til start. 
I dejligt solskin og svag vind på Thurø Bund måtte der efter en række 
sejladser “målfoto” til for, andet år i træk, at kunne fejre Team SEF med 
Claes Sørensen på 1. pladsen, a´point med Bjerne Sørensen. Henrik 
Buchwald besatte 3. pladsen. 
Der blev sluttet af med grill-pølser og mole-øl i det flotte efterårs vejr. 
 
Stort aktivitetsniveau med events, sejladser, vedligeholdelse samt 
håndtering af økonomi og planlægning kræver højt engagement og 
hjælp, ikke kun fra J-70 udvalget, men fra samtlige sejlere. 
Som eksempel kan nævnes at et sponsorarrangement som med Fynske 
Bank kræver omkring 10 hjælpere excl. catering. 
En stor tak til alle de sejlere der i årets løb har været venlige at hjælpe 
til. Uden jer var det ikke gået. 
J-70 udvalget bestod i 2021 af: 
Henrik Buchwald, Bjerne Sørensen, Susanne Skovgaard Andersen, 
Johan Hoff, Nicolai Barnekow, Nicolai Langhorn, Henrik Mayer, Henrik 
Sørensen, Morten Lohse og Torben Strange. 
 
Økonomien er god. Vores politik er at grundstenen i økonomien er 
brugerbetaling. Men uden vore sponsorer gik det ikke. Der er i 2021 
givet sporsorater fra: Fynske Bank, Silverrudder, Havnens Fiskeriartikler, 
Walsteds Bådeværft, JBM Byg samt deltagerne i Business Cup: Thurø 
Træfældning, Sydbank, De 7 Have, Middelfart Sparekasse og RS 
Composites, En stor tak til alle. 
 
Til sidst, tak til Skolerne i Oure for det fine samarbejde. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 nov 2021  
 Torben Strange 
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Årsberetning fra Vinterbadning/saunaudvalget  
Et forrygende år i saunaudvalget er nu næsten gået. Det som vi frygtede om-
kring Covid 19 og manglende indtjening, blev gjort fuldstændig til skamme. Der 
har været udlejninger i beskyttede familiebookninger, hvor familier har hygget 
sig med badning og saunabesøg. 40 personer havde sidste vinter købt årskort og 
det fortsætter nu med halv pris til årsskiftet, og så håber vi at de, der tegnede 
årskort sidste år, gentegner for sæson 2022. 
Ved sidste årsmøde havde vi ikke styr på igangsætningen af saunaen hjemmefra. 
Det er der nu styr på og pt. er det Yvonne Albertsen og undertegnede, der sørger 
for at saunaen er tændt og varm, når i kommer derned. 
Der har været en den ekstra udgifter i år, som ikke gentager sig næste år. 
Vi har investeret i lys på og omkring saunaen, da det skal være sikkert at færdes 
på pontonen, også når det er mørkt. På pontonen har vi også i sommer fået opsat 
bænke og lavet skilt, således at TSK er uden ansvar for ophold og badning fra 
pontonen. Der var indkøbt børste til rengøring, men denne var ikke fastspændt 
med kæde, så den forsvandt. Der må en ny til med kæde, når vi lægger den ud 
igen.  
Før udlægning på position skulle pontonen være forsynet med reflekser, denne 
udgift får vi heller ikke i 2022. Vi vil arbejde på at få pontonen lidt tættere på 
havnen til næste år. Det giver lidt udgifter til forankring, men sandsynligvis og-
så til mere glæde. Den har ikke været brugt til så meget badning, men ungdoms-
afdelingen har brugt den til træning i at lægge til og samtidig badet fra den, der 
er også spottet kajakroere på og omkring pontonen.  
Selve saunaen er ved fælles hjælp blevet tætnet og malet, det skulle gerne spare 
på strømmen i vinter. Tak til dem som hjalp med disse opgaver. Der er blevet 
monteret en sikkerhedsbøjle, således at saunaen slukker, hvis folk uforvarende 
kommer til at lægge noget op på stenene.  
Vi har haft en låsemontør nede for at efterjustere låsebrikker omkring døren. Så 
nu kan vi regulere, hvis der opstår behov igen. 
Folk er utrolig flinke til at gøre rent efter sig. Det er dejligt at komme til sauna-
en, når der er rent og rart. Tak til allefor at hjælpe til med rengøringen. 
 
Strømforbruget har været en del højere end forventet, men bliver opvejet af den 
merindtægt, der er indkommet på udlejningen. Vi forudsætter et øget strømfor-
brug i forbindelse med prisstigninger på strøm. 
Som nogle af jer allerede ved, har jeg forespurgt bestyrelsen omkring en rigtig 
badetrappe, som kunne etableres på den østlige bro. Dette har været på bestyrel-
sesmøde d. 2/11-2021, men jeg er blevet henvist til at der skal laves en helheds-
plan for havnen, hvor dette måske kan indkalkuleres.  
Vi har det optimistisk med vores budget for 2022. Afdelingen skal selv i forbin-
delse med vores nye regnskabssystem ForeningLet uploade egne bilag. Det let-
ter arbejdet for kassereren og er utrolig let at arbejde med.  
Vi ser frem til et nyt år, hvor badning kombineret med saunabesøg 
stadig vil være et hit blandt klubbens medlemmer.  
 
Vinterbadning gør en glad i låget.                  Ingeborg I. Andersen 
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Kære alle 

Ib har flere gange spurgt om hjælpere til 
landsstævnet. Hvis du ikke vil i en blandet 
flok fra TSK kunne udvalgene måske til-
melde sig enkeltvis, og på den måde skaf-

fe økonomi i egen afdeling i TSK?? 

Var det noget for pigerne?? 

 

 

 

TSK Helhedsplan 

Som tidligere meldt ud i nyhedsbreve, er der  indkaldt til fællesmøde omkring en 
helhedsplan for vores havnearealer.  

Her vil klubbens udvalg have mulighed for at komme med input fra egne udvalg. 

Der er en arkitekt fra Graa Arkitekter, der skal vejlede os om, hvorledes alle ud-
valg kan blive hørt og hvordan vores havneareal skal se ud i fremtiden. 

Så spændende. 

Møderne vil finde sted henholdsvis d. 18 januar og d. 2. februar. Det kan være at 
møderne vil blive afholdt virtuelt, alt efter hvad udvikling og restriktioner der 
måtte komme omkring Covid 19. 

 

Årsberetning for ungdomsafdelingen 

Skulle nogen undre sig over at vi ikke har bragt ungdoms afdelingens årsberet-
ning, har vi hørt ud af vores øresnegl, at der slet ikke er afholdt et årsmøde. 

Det ville vi da gerne have hørt i redaktionen. Det er spil af vores tid, dels at lede 
efter det flere steder, og dels rykke for det ved afdelingen, og i øvrigt uden nogen 
respons er modtaget i skrivende stund.  

 

       Et lille surt opstød fra Redaktionen 

         Godt Nytår til jer alle. 

———————————————————————————————– 

———————————————————————————————– 
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Vore lokale kontakter i Svendborg 
Frederiksø 3A 
5700 Svendborg  

 

Bjørn Normann   5357 1075  
 
 

Returadresse: 
Thurø Sejlklub 

Rønnebærvænget 80 
5700 Svendborg 


