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Udvalg:  
      
 
Bro og havn:    John Jepsen     27 64 81 18 havnen@thuroesejlklub.dk 
Pigesejlere:    Lone Madsen  20 72 68 43 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              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 Pernille Fenger kasseren@thuroesejlklub.dk 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 
Per Røssel 

aktiviteter@thuroesejlklub.dk 41 57 53 98 
51 64 84 44 

Listefører Gert Bjerrum listefoerer@thuroesejlklub.dk 62 21 25 60 
 

SejlSikkert ambas-
sadør 

Mette Hundahl sikkeramb@thuroesejlklub.dk 24 45 90 40 

 
Et lille opråb fra redaktøren:  

Brug Times new roman 11 og send alle indlæg adresseret 
til: bladet@thuroesejlklub.dk inden sidste frist for tilmelding 
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April: 16. Isætning af både, Gambøt 

   23. Tune Up Stævne, kl. 9.00 se indlæg s. 8  

   23. Standerhejsning kl. 15.00 

   25. Start aftenkapsejlads 

   27. Fordelingsmøde Piger, Egely kl. 19.00 

 

Maj:   03. Start sejlerskole, se indlæg s. 6  

   04. Start pigesejlads 

   10. Blue People, havnen kl. 10.00 se indlæg s. 14 

 

Juni:   24. Grillaften TSK 

     

August: 11-14. Ylva stævne TSK se indlæg s. 17 

 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 20 juni 

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 
 
 
 
 
Aktiviteter er i gang – foråret er på vej – kan du mærke det. 
 
Klubbens generalforsamling sidst i februar måned havde samlet en skare, i over-
vejende grad de ældre medlemmer som tager del i klubbens ve og vel. Der var 
ikke stor udskiftning i bestyrelse og udvalg, men vi mangler stadig at den yngre 
del af klubmedlemmerne har lyst til fællesskabet. Bestyrelsen vil gerne se nye 
ansigter som har lyst til at tage del i klub- og bestyrelsesarbejdet i de enkelte 
udvalg i den ny sæson, med klubbens tilbud af aktiviteter. 
Vi er også sluppet af med Corona. Klubben fungerer nu ikke mere med vilkåre-
ne i en Coronatid - ingen restriktioner - det kan vi være glade for, selvom enkel-
te klubmed-lemmer stadig rammes af sygdommen i mild grad.  
Dansk Sejlunions generalforsamling blev afholdt i marts måned hvor TSK del-
tog. 
Det som interesserede os mest, var udtalelser fra Dansk Sejlunion omkring, at få 
flere medlemmer ind i Dansk Sejlunion, bl.a. ved at tilbyde direkte medlemskab. 
Stemningen var negativ blandt de delegerede med denne store ændring, der var 
lagt op til dialogmøde, men det fik en blød landing som et evt. forslag i fremti-
den. DS blev opfordret til at arbejde videre med ideen. Du kan finde mere om 
generalforsamlin-gens forløb på DS-hjemmesiden. Bådmagasinet har også lavet 
artikler omkring klubbernes mening omkring ændringen. TSK har også frem-
sendt et indlæg. 
Klubbens projekt Helhedsplan løber fremad. Efter fællesmødet med underudval-
gene, er der fremkommet ideer som Arkitekten har taget med hjem i det videre 
arbejde. Bestyrelsens plan er indtil videre at præsentere et oplæg for jer klub-
medlemmer onsdag den 11. maj kl. 17,00. Vi vil gerne se så mange klubmed-
lemmer som muligt til at tage del i vor fremtidige sejlklub. Kom forbi og del 
dine tanker med os andre. 
På det gl. Thurøbund Yachtværft blev der for år tilbage udfærdiget en Lokalplan 
for området med boligbyggeri. Bestyrelsen er klar over at denne ændring stadig 
er en meget stor udfordring for klubben, ved at vi fremover ikke kan tilbyde vore 
medlemmer nær parkering tæt på klubben. 
Som planen er indtil nu, vil projekt - Thurinerhusene - ikke fremover give klub-
medlemmerne stor mulighed for at parkere på arealerne, og bestyrelsen arbejder 
stadig på at skaffe mere parkeringsplads, men det er en svær opgave at  
løse.  
 
Vi ses til Standerhejsning lørdag23. april kl. 15,00.  

 

Ib Oldrup 
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Sejlerskole sæson 2022 
 
Opstart 
 
Sejlerskolen har i år planlagt at starte op tirsdag den 3. maj kl. 18:45.  Opstarten 
den 3. maj vil foregå som en form for informations- og introduktionsmøde, hvor 
de 27 elever fordeles på de både og instruktører, de skal arbejde sammen med i 
løbet af sejlsæsonen. 
 
De 27 elever består af 11 anden års elever, altså elever som har deltaget i under-
visning sidste sæson, og 16 helt nye elever som starter undervisningen i år.  
Der har igen i år været stor interesse for deltagelse i sejlerskolen og vi må des-
værre konstatere at vi ikke har været i stand til at opfylde alles ønsker om delta-
gelse grundet mangel på både og instruktører. Som tingene ser ud i skrivende 
stund, står der 4 personer på venteliste.  
 
Sejlerskolen lægger beslag på alle klubbens J70 både om tirsdagen samt klubbens 
Int.806 båd endvidere indgår der 2 stk. privatbåde i undervisningen. 
Der har igen i år været et voksende antal kvinder, der ønsker at lære at sejle og 
tage duelighedsbevis. Ud af 27 sejlerskoleelever er 16 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 igen i år besluttet 
at lade sejlerskolens Int. 806 båd deltage i sejlklubbens aftenkapsejladser om 
mandagen. Eleverne kan på tur, hvis de ønsker det, en eller flere gange, deltage 
som gast på 806èren med undertegnede som skipper. Der er ved hver sejlads 
plads til 2 elever/gaster.  
Det vil også som sidste år være muligt for interesserede elever at deltage i klub-
bens sejlads Øhavet Rundt. 
 
Brug af ”Josephine” 
”Josephine” 806èren, vil fortsat som sidste år blive brugt om mandagen til aften-
kapsejlads af sejlerskolen, om tirsdagen til undervisning af elever i sejlerskolen 
og om onsdagen til pigesejlads.  
 
Instruktører 
En væsentlig årsag til vi i år er i stand til at undervise 27 elever, er en glædelig 
tilgang af nye instruktører og beredvillige ”stand by” instruktører. Det var derfor 
dejligt at John Runge, Peter Thomsen og Nicolai Jensen meldte sig til instruktør-
gruppen. Samtidigt er det glædeligt at staben af stand by instruktører er øget med 
to nemlig henholdsvis Tomas Valling og Anders Krøyer. 
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Sejlerskole udvalget ser på nuværende tidspunkt ud som følger: 
 
Nuværende permanente instruktører: 
Torben Strange Pedersen – Peter Hübner – Mogens Axelsen – John Runge- Nico-
lai Jensen -Jan Christensen – Steen Andersen    
Stand by instruktører: 
Henrik Frænde – John Rerskov Sørensen – Tomas Valling – Anders Krøyer 
Steen Andersen 

 

 

 

 

  Steen Andersen 
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Tune Up Stævne - J70 - 2022  

J-70 Tune Up (opvarmning til Sejlsportsligaen) løber af stablen den 23. april, 
samme dag som standerhejsningen. 
 
Indbydelsen blev send ud allerede i januar, og der var hurtigt fuldtegnet med 
12 tilmeldte hold. 
 
Vi har bl.a. 4 lokale hold, 2 WOW (Women on Water) hold - og selvfølgelig 
et  
hold fra Skolerne i Oure, som er medarrangør af stævnet. 
Oure stiller 2 både til rådighed, så vi har 6 både på startlinien, som i Sejlsports-
ligaen. 
 
Vi starter ud fra morgenstunden med kaffe og “basser”, skippermøde kl. 9.00, 
Så til søs, hvor vi kalkulerer med  12-15 sejladser af ca. 12 minutters varighed. 
 
Sidste sejlads sejles ved 16 tiden, hvorefter der er moleøl og grillpølser ved 
klubhuset. 
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I disse energi tider…. 
 
Der er øget fokus på vores energi forbrug i disse tider med høje energi priser. 
Så hermed en lille reminder og et godt råd til broliggere, der har strøm på bå-
den. 
Vær opmærksom på, om vandvarmeren er tilsluttet og om du behøver at have 
varmt vand ombord, når du ikke er der.. 
 
Hvis vandvarmeren er tilsluttet motorens kølevand, hvor motoren under drift 
varmer forbrugsvandet, kan det resultere i at du holder motoren opvarmet med 
din vandvarmer når du sætter landstrøm på. Herved øges strømforbruget meget. 
Da vi gerne vil undgå prisstigninger, individuelle målere og lignende tiltag på 
broerne, beder vi jer om at være opmærksomme på jeres strømforbrug.  

 
Er køleskabet i drift? 
Er vandvarmeren i drift? 
Sluk for alt, der ikke behøver at være i drift inde 
båden forlades. 

 
Vi håber med dette tiltag at kunne holde priserne i ro, 
samt undgå en ”målermand” 
 
Med ønsket om en god og lang sæson.. 
 
   På vegne af Hus- og Bro udvalgene. 
    Henrik Frænde 
 

 

Tak 

Jeg ser mig nødsaget til at forlade Thurø Sejlklub, da jeg flytter fra Fyn. Huset 
er solgt, men heldigvis har vi fundet et nyt lige syd for Horsens, hvor Perlen 
ligger. Jeg er dybt taknemlig over at have fået lov til at lære at sejle hos jer i 
Thurø Sejlklub, og håber at jeg kan forsætte min læringskurve i Horsens, da jeg 
helt sikkert har meget at lære endnu.  

Iben Beltoft 
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Årsberetning, TSK Ungdom 2021 
 
2021 havde vi håbet blev et helt normalt år, men corona spøgte stadig. Dog ikke så 
indgribende på Ungdoms aktiviteter, som i 2020. Træning og stævner kunne gen-
nemføres. Coronas sidste svirp med halen gjorde dog, at vi måtte flytte årsmødet 
her fra december til februar.  
 
Vi har haft fuld aktivitet på alle hold og alle niveauer. Fra krabber over boblere, 
begyndere, fortsættere og øvede til elite, Zoom og storjoller. Og vi fik os endda en 
danmarksmester for drenge i Zoom. Tillykke til Oskar. Vi havde også sejlere med 
til NM, hvor Samuel og Jakob deltog. Flot repræsentation af TSK. 
Sommersejl var igen i år en stor succes, hvor det er en fornøjelse at se, hvordan 
unge og ældre sejlere hjælper hinanden, leger og lærer i en hel uge på, i og ved 
vandet. Til sommer bliver Sommersejl med StarWars-tema. Og i øvrigt i uge 27. 
Skriv det i kalenderen allerede nu. 
 
Vores eget stævne, Skipper’s Pipes Cup, blev en stor succes med mange sejlere fra 
hele landet. Vores hovedsponsor var igen lakridspibefabrikken, Cloetta, der done-
rede 1.000 lakridspiber og kr.5.000. Tak til dem for det! Og tak til alle, der gjorde 
en indsats for, at stævnet kunne blive en succes! Desværre var stævneweekenden 
også den weekend med allerflest udskudte familiefester, brylluper, sølv- og guld-
bryllupper, barnedåbe og runde fødselsdag. Derfor var der for mange, der ikke del-
tog i fællesspisningen. Vi regner med normale forhold omkring dette til vores 
stævne i år. 
 
Også tak til vores andre sponsorer og de fonde, der i 2021 har gjort det muligt for 
Ungdom at forny materiellet og bedre forholdene for børn og unge i TSK. Tak til 
Ungdomsudvalget og alle frivillige trænere og forældre. Det har været dejligt at 
mødes med jer og planlægge aktiviteterne i løbet af sæsonen. Vi mistede desværre 
en af vores frivillige trænere i sommer; Henrik Hastrup, der afgik ved døden. 
 
Formandskabet bestod i 2021 af Hanne og Chri-
stian. Vi fortsætter et år endnu og byder vel-
kommen til Niels Junge, der tager en tjans i som 
daglig Ungdomsformand. Hanne står for plan-
lægning og kommunikation og jeg selv tager 
mig af økonomi og bestyrelsesarbejdet. Tak for 
super godt samarbejde til jer to! Formandskabet 
i Ungdom vil gerne takke for opbakningen fra 
klubbens formand og bestyrelse. I 2022 vil vi i 
Ungdom fortsat styre vores udvalgsøkonomi 
præcist og ansvarligt og vi ser frem til samarbej-
det med klubbens nye kasserer. 
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Vi har haft rigtigt mange sejlere rigtigt mange timer på vandet i rigtigt mange 
joller i år. Alle disse aktiviteter kræver en masse frivillige hænder. Og de sidder 
på jer! En masse småopgaver skal løses og også enkelte store! Lars Christoffer-
sen har gennem de seneste ti år ene mand holdt flåden af klubben følgebåde 
sejlende. Men nu takker han af. Og overlader en meget stor opgave til Ungdom, 
J70 og Sejl&Studer, der er de udvalg, der bruger følgebådene mest. Vi må hjæl-
pes ad med at holde flåden sejlende. For uden følgebåde ingen sikkerhed og 
tryghed på vandet.  
 
Og dermed ingen træning. Helt konkret har vi i 2022 brug for at få løst 2 opga-
ver. 1. At få hentet ca.1.000 liter benzin i løbet af sæsonen, så vi aldrig løber 
tør. Og så en følgebådskontaktperson, der kan stå for at få repareret skader på 
mekanikken, hvis den skulle give problemer. Optimalt er det jo en med motor-
forstand og mekanisk snilde, men opgaven kan også blot være, at tage mod be-
sked om at noget er galt med en af bådene og så sørge for at der bliver bestilt 
mekaniker. 
Og ellers ser vi fremad mod en spændende sæson med mange hold og aktivite-
ter! Sæsonstartsmails er sendt ud. Vi glæder os. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Som oplæst på Ungdoms Årsmøde! /Christian H.V. 
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Hædring af klubmedlemmer, kapsejlere der 
har udmærket sig med et flot resultat i 2021.  
    

 
Der er også sket noget på Kapsejladsfronten i 2021 med 
resultater, 
Og klubben vil gerne hædre for nogle flotte Kapsejladsre-
sultater i årets løb: 
 

Mikkel Oldrup, for afholdt DS DM 
    gruppe 2 sejlet i en x-99 med en 2. plads 
  
    Philip Cossen for afholdt DS DM 
    i  express båd med en 1. plads 
 
    her får begge en redningsvest 
 
    
 
    Nicolai Bjørnholt for afholdt DS DM 
    I Hobie 16 spi med en 1. plads    
 
    Daniel Bjørnholt for afholdt DS DM 
    I Hobie 16 spi med 2. plads 
 
    Oscar Juhl Hansen 
    I Zoom 8 med bedste dreng DM  
 
    Her får alle 3 et gavekort 

Læs i øvrigt formandens be-
retning på hjemmesiden 

http://thuroesejlklub.dk/
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Saunaudvalget  
siger tak for vintesæ-
sonen 2021/2022 og 
slutter af for forårssæ-
sonen fredag d. 15/4-
22 
 
Ingeborg 

Så blev havnen lige udvidet 
med en ekstra plads, vore to 
brede katamaran pladser blev 
nedlagt og ekstra pæle slået på 
Østbroen…. Så fint  
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Aftenkapsejlads 2022 
 
Så er det ved at være tiden til at få tilmeldt til årets aftenkapsejladser. 
Kapsejladsudvalget sammensætter løb tirsdag den 19. april kl. 19.00. 
Tilmeldinger der indløber efter dette tidspunkt, kan desværre betyde at løb må-
ske ikke vil være helt så fornuftige som de ellers kunne have været. 
Så derfor skynd dig at få tilmeldt via link på hjemmesiden 
www.thuroesejlklub.dk på forsiden eller under fanen kapsejlads, hvor pro-
grammet også kan ses. 
Vi håber at se mange nye deltagere, og selvfølgelig også alle tidligere deltage-
re. 
Husk at det er en rigtig go måde at få brugt din båd på en gang om ugen. 
Og husk at vi hygger os sammen med efter sejladserne ved havnehuset, hvor 
der er gratis kaffe og franskbrød med pølse mm. 

 

Ylva DM 2022 
 

 
Thurø Sejlklub har i år valgt at hjælpe med at arrangere Ylva sejlernes Dan-
marksmesterskab. 
Det er i perioden fra 11. til 14. august 2022, hvor havnen vil bære præg af de 
lange slanke og utrolig flotte Ylva både. I skrivende stund har hele 24 både 
givet en tilkendegivelse om at de ønsker at deltage! Se mere her http://
thuroesejlklub.dk/?p=12135  
Selve tilmeldingssystemet og kommunikationen under stævnet skal foregå på 
Manage2sail.com. Her et link hvor der løbende vil blive lagt informationer op 
https://www.manage2sail.com/da-DK/event/308e89a6-21ee-408a-a8c5-
bbf54e23b250#!/  
Kapsejladsudvalget vil meget gerne have din hjælp, hvis du har tid og lyst til at 
deltage i arbejdet før og/eller under stævnet. 

Så har du lyst til at være med i fællesskabet om at arrangere dette stævne, og 

f.eks. deltage som hjælper på vandet under sejladserne, på land i forbindelse 

med klargøring og servering af morgenmad og aftensmad eller andre forefal-

dende job, så kontakt meget gerne kapsejladsudvalget på mail 

kapsejlads@thuroesejlkub.dk eller telefon 51 64 84 44.  

Det plejer at være sjovt og hyggeligt  

——————————————————————————————— 

http://www.thuroesejlklub.dk
http://thuroesejlklub.dk/?p=12135
http://thuroesejlklub.dk/?p=12135
https://www.manage2sail.com/da-DK/event/308e89a6-21ee-408a-a8c5-bbf54e23b250#!/
https://www.manage2sail.com/da-DK/event/308e89a6-21ee-408a-a8c5-bbf54e23b250#!/
mailto:kapsejlads@thuroesejlkub.dk
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Det forlyder fra pigeudvalget: 
 
Der var  ved fristens udløb registreret 59 tilmeldte og nogle få eftertilmeldinger. 
 

Der er er fordelingsmøde i Egely d. 27/4-22 kl. 19. 
 

Carl vil som også gjort tidligere komme og undervise i check af redningsveste, 
 
Tag din egen med så du starter sikkert på sikkerheden i sæson 2022. 
 
Derudover udleveres der besætningslister og sæsonens program gennemgås. 
 
 
  

Pigesejlads i 
Thurø 

Sejlklub
Pigesejlads stiftet i 1983 

med 

Lone Chetronoch som headmaster

Pigesejlerlogo tegnet af 
Anne-Dorthe Jebjerg
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——————————————————————————————— 

OBS. OBS. 
Klubgrillaften i Gambøt 

Fredag den 24. juni 

 

 
 
 
Igen i år indbydes alle klubbens medlemmer til en uformel grillaften fredag den 
24. juni. Grillen er klar kl. 18. I skal bare selv medbringe kød – tilbehør og drik-
kevarer. Hvis nogen har et musikinstrument, kunne det være hyggeligt. Vi håber 
meget, at se et bredt udsnit af klubbens medlemmer denne aften.  
 
Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op med madkurv og godt humør.  
 
Broudvalget.                                                                 
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Bemærkninger til oplæg drøftelse omkring dialogmøde 
____________________________________________ 

 

Det var med stor interesse jeg har læst Bådmagasinets betragtninger omkring-
medlemskab i DS og oplæg til dialogmødet. Vi vil gerne i klubberne være med 
til at udvikle og skabe aktiviteter i de lokale sejlklubbers fællesskab. 

Går det for langsomt med at skaffe vækst i DS i de nuværende medlemsklubber? 
Jeg tror ikke på at direkte medlemskab i DS er godt for klubberne.  Mange klub-
ber kan måske få økonomiske udfordringer.  

Vil der komme krav fra sejlergrupper på mindre kontingent? Vi har en god bred-
de af sportssejlere i klubberne, vil de søge andre muligheder?  

Vil DS blive delt mere i en sportslig kapsejladsorienteret del, og vil den mere 
tursejlervenlige del, i stedet blive kastet i armene på Tursejlerforeningen. 

Der vil i hvert fald komme et stort ekko i de enkelte klubber. 

De sejlere som skal ind i DS, er typer af sejlere med en bestemt form for 

fællesskab tilknyttet den enkelte aktivitet/konkurrence som sker omkring i DK, 

f.eks. kitesurfing, og interessen er ikke på basis af foreningskulturen 

oparbejdet gennem mange år i den enkelte klub. Basen er ikke lokal. 

Tiltaget med Sejlsportsligaen har skabt en grobund for fremtidens sportssejlere, 
lad os holde fast i den udvikling, og bruge erfaringen til at skabe fremtidens kap-
sejlere i et forenet klubliv.  

DS skal opkræve klubkontingenter og ikke medlemskontingenter. 

Der er mange forskellige ønsker til fremtidens klubliv i alle aldre generationerne 
i vore sejlklubber, som udvikler sig med de muligheder der skabes lokalt. 

Hvilken vej vil Dansk Sejlunion i fællesskab med klubberne? 

 

 

 

     Thurø Sejlklub – formand – Ib Oldrup 
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Thurø Sejlklub 

byder nye  

medlemmer 

velkommen i 

klubben 

Gitte Sunesen 

Steffen Andersen 

Rikke Niebuhr Rudolf 

Nicolai Groth-Christensen 

Bo Bukkehave 

Sebastian Wittrock 

Helle Westergaard Hansen 

Mikkel Sidelmann 

Louise Jørgensen 

Helena Risum 

Lars Jarlgaard 

Erik Buch Nielsen 

Naja Bjørnholt Christiansen 

Anders Kronborg Kjær 

Peter Teglhøj 

Louise Zacho 

Når nyt & gammelt mødes  
i forhåbentlig god harmoni 
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Vore lokale kontakter i Svendborg 
Frederiksø 3A 
5700 Svendborg  

 

Bjørn Normann   5357 1075  
 
 

Returadresse: 
Thurø Sejlklub 

Rønnebærvænget 80 
5700 Svendborg 


