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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 Chr. Vesterager ungdom@thuroesejlklub.dk 28 11 39 00 
 

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 



4 Thurø Sejlklub 

     

Juli:   Ferie i alle udvalg 

 

August: 10.  Tilmelding til Hyæneræs 

   11-14. Ylva stævne TSK  

   12–14. Classic Regatta  

   20.  HYÆNERÆS Pigesejlerne 

   22. Tilmelding Ø-Havet rundt 

   26.  Ø-havet Rundt, fællesspisning 

   27. Sejlads Ø-Havet Rundt 

 

September: 3. – 4. september ungdomsstævne,  

Oktober: 14. oktober Sydfynsmesterskaber J70     

  

 

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 20 september 

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  ungdom 
sejlernes formand 

 

Ungdom har ordet! 
 
2022-sæsonnen er kommet godt i gang. Endelig, endelig, endelig påvirker coro-
na ikke træning, glæde, udfoldelse og fællesskab i Ungdomsafdelingen. Vinteren 
blev brugt til forberedelse og vi har i år fuldt hus hvad angår hold på alle niveau-
er. Vi har krabber, begyndere, fortsættere, kapsejlere, Zoom-sejlere og storjoller 
(i det sydfynske træningsfællesskab).  
Thurø Sejlklub er en af de få såkaldte ”prioriterede sportsklubber” i Svendborg 
Kommune. Det er et privilegium og det forpligter TSK i almindelighed og Ung-
domsafdelingen i særdeleshed. Der følger mange fordele med at væres priorite-
ret sportsklub. Både bredde- og elitefordele. Og også adgang til puljer og støtte-
kroner. Og heldigvis ønskede Svendborg Kommune at fortsætte vores samarbej-
de med dem omkring dette i den kommende periode efter et møde med dem i 
uge 24.  
Imponerende er det da også, at vi har TSK-sejlere, der skal til NM i optimist, 
Junior-EM og VM i Europajolle og en regerende Danmarksmester i Zoom8. I 
Opti-B har vi en sejler, der kun behøvede 3 stævnedeltagelser for nu at kunne 
kalde sig A-sejler og vi har hele 8 Zoom-joller på vandet samtidigt tirsdag og 
torsdag + 1 fra Kerteminde, der hellere vil træne hos os. Og så serverer vi hver 
torsdag - med hjælpe fra Skipperkroen - aftensmad for ca.50 glade sejlere og 
deres forældre. Tak til alle gode kræfter, forældre og loyale og engagerende træ-
nere! 
Pladsen i TSK er som altid en udfordring og vi fylder jo meget i Ungdom. Til 
gengæld er støj- og aktivitetsniveauet også højt. Resten af klubben nyder heldig-
vis Ungdoms aktiviteter, der skaber liv på havnen i træningstimerne. Og det er vi 
glade for. Som en af børnene sagde en dag: ”Jeg kan godt lide de gamle sejlere. 
De smiler, når vi har det sjovt”. Bedre bliver det ikke. Og de gange, vi fylder for 
meget, klarer vi det heldigvis via en god dialog med resten af klubben. 
Skt. Hans Aften afholder vi den traditionsrige ”Kyllingesejlads”, hvor de erfarne 
ungdomssejlere guider de uerfarne rundt om Kidholm inden der er is på havnen 
til alle. Herefter slutter Ungdoms første halvsæson. Vi er tilbage igen lige efter 
sommerferien. 
 
På gensyn og god sommer fra Ungdom! 

Chr. Vesterager 



6 Thurø Sejlklub 

 

 

 
 

 

 



 7 Thurø Sejlklub 

 



8 Thurø Sejlklub 

Landsstævne i Svendborg, 2022 

Thurø Skole 

En mega stor tak til alle hjælpere fra Thurø Sejlklub og fra Thurø Gymnastikfor-
ening der har assisteret ved L2022. Uden disse hjælpere var det umuligt at afhol-
de et så stort arrangement på Thurø Skole.  

450 overnattende der blev styret på bedste vis af Eva Isager. 

Her var ingen svinger i valsen når Eva havde kontrollen. Alle hjælpere blev for-
plejet på bedste vis, og der var smil på læben overalt. 

Uddrag fra mail: 

Også deltagerne fra DGI sydvest har givet jer ros. I en mail, som Eva har modta-
get, vil lederen gerne takke for nogle fantastiske dage sammen med jer. Hun 
(lederen) modtager masser af roser til jer fra deltagerne. De havde også noteret 
jeres imødekommenhed og fornemmet god stemning. Og serveringen var super, 
skriver hun. 

Pedellerne på skolen har også været yderst tilfredse med samarbejdet. 
 

Stor tak til Eva for utrolig flot ledet Landsstævne på Thurø Skole 
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Mød op og vær med til ris og ros omkring projektet 
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HYÆNERÆS FOR ”PIGESEJLERE” 

LØRDAG DEN 20. AUGUST 2022 
 

THURØ SEJLKLUB INDBYDER TIL EN KAPSEJLADS - 
HYÆNERÆSET 

 

Regler: Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler 2021-2024. DS’s sejladsbestemmelser 
DH-mål-regler (GPH) samt arrangørens sejladsbestemmelser. Sejladsen er kategori C. 
 

Deltagere: Der kan tilmeldes kølbåde af alle typer med gyldigt målebrev, bemandet med 
kvindelig besætning og rorgænger (skipper). Én mand ombord accepteres, men han må 
på ingen måde deltage aktivt i sejladsen. 
 

Skippermøde: Afholdes på havnen foran TSK’s klubhus kl. 8.30. Start på første sejlads 
er planlagt til kl. 10.00 
 

Sejladser: Der søges gennemført to korte banesejladser om formiddagen på TSK’s aften-
kapsejladsbaner på Lunkebugten samt en længere distancesejlads om eftermiddagen efter 
en frokostpause.  
Start- og mållinje på distancesejladsen er mellem dommerbåd og Grastenbroen.  
 

Pointsystem: Lavpointsystemet tillæg A. Der laves en samlet resultatliste og alle sejlad-
ser medregnes. 
 

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 10. august 2022 kl. 20. Tilmeldingen foretages på 
www.thuroesejlklub.dk  
Startgebyret er 200 kr., der indbetales senest 10. august 2022 på mobilepay nr. 48809 mr. 
bådnavn. 
 

Program lægges på klubbens hjemmeside efter 10. august 2022 under ”Hyæneræs” sam-
men med indbydelse, sejladsbestemmelser, deltagerlister og banekort. Materiale vil desu-
den blive udleveret fra kl. 8.00 på havnen i TSK’s klubhus. 
 

Præmier: Der er en vandrepokal til den bedst placerede båd fra en af sundklubberne: 
TBL, SSS, SVA og TSK. Der udsættes yderligere præmie til hver 3. startende båd i hvert 
løb og ligeledes til den bedst placerede overalt. 
 

Præmieoverrækkelsen finder sted ved middagen i ”Egely” (øverste klubhus). 
 
Hyggemiddagen i ”Egely” tilstræbes at starte kl. 19 og at blive en to-retters menu samt 
kaffe, the og sødt. Prisen er 175 kr./person. Mænd må gerne deltage i spisningen mod 
betaling. Drikkevarer medbringes selv. 
 

Betaling for spisning skal indbetales til mobilepay nr. 86720 senest den 10.08.22 mrk. 
deltagernavn. 
 

Hvis der er spørgsmål, kan vi kontaktes 
på pigesejlads@thuroesejlklub.dk 
Vi glæder os rigtig meget til at se mange både og kvinder på 
Thurø. 

 
De bedste sommer- og sejlerhilsner fra pigeudvalget i TSK 

http://www.thuroesejlklub.dk/
mailto:pigesejlads@thuroesejlklub.dk
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Ylva DS DM 2022 Arrangeret af Thurø Sejlklub 

fra den 12.-14. August 2022 

 
 
Thurø Sejlkub har fornøjelsen i samarbejde med Ylva Klubben at stå for at arran-
gere DS DM i 2022. 
Da det desværre ikke lykkedes at afholde Ylva DM 2021, har vi et stort ønske om 
at få en forhåndstilkendegivelse, om I Ylva-sejlere ønsker at deltage i 2022. 
 
Tilmeldingerne er langt overstået og ikke mindre end 24 er tilmeldt, jævnfør liste 
på kapsejladssiden. 
 
Vi vil i Thurø Sejlklub gøre alt hvad vi kan, for at I skal føle Jer velkomne. 
Thurø Sejlklub er ved at udvikle sig til en ”større” sejlklub med omkring 700 med-
lemmer, men vi fungerer stadig på de samme begrænsede arealer og med samme 
hyggelige klubånd som en lille klub. 
 
Vi vil sørge for at der bliver ryddet en broside, så der bliver plads til at alle Ylvaer-
ne kan ligge sammen. 
 
Vi vil tilbyde mulighed for at ligge gratis i op til en uge før og efter stævnet. 
 
Vi vil gøre alt hvad vi kan for at holde priserne for deltagelse og fortæring nede på 
et fornuftigt niveau. 
 
Samtidig vil vi prioritere hyggen med moleøl og pølser efter dagens sejladser samt 
fællesspisning fredag og lørdag aften i vores dejlige klubhus Egely, som har en af 
Danmarks bedste beliggenheder. 
Morgenmad og madpakkesmøring vil naturligvis også blive en del af tilbuddet. 
 
Kapsejladsudvalget 
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Sauna ponton 
 
Sammen med broudvalget, John,  har vi valgt at lade pontonen ligge ved broen 
for at få flere til at bruge den her over sommeren. Det har allerede nu givet at 
mange bruger den, både som solponton og ikke mindst til badning. 
Vi har valgt at lægge den umiddelbart efter sidste pæl på østbroen. Det giver 
nok også, at ikke så mange bader inde i bassinet til gene for skibene, der sejler 
ud og ind. Samtidig er der stadig mulighed for at ligge langskibs i forlængelse 
af pontonen 
 
    Rigtig god sommer, Ingeborg 
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På en dejlig fredag aften blev der lavet  
fish & chips på grille i Gambøt.  
Det var Helle assisteret af Peter og Heine  
der stod for den kulinariske oplevelse. 
 
Hvem havde nu troet art det kunne  
lade sig gøre. Du er bare så sej Helle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
       Tak for en dejlig aften 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det gamle vippedyr fra Kompan  
installeret en gang i 1990’erne 
kan endnu. De 5 børn der var til stede, hyggede sig gevaldigt. 
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Tak til alle dem der valgte at deltage på årets fællesgrill aften….. 
 
Hvor blev i af, var alle fløjet til Bloksbjerg aftenen før??? 

Sikkerheden er sat i højsæ-
det iTSK.  
 
Nye stiger er sponsoreret af Tryg-
fonden, der selv har valgt placerin-
gen af de nye stiger. Nu venter vi 
spændt på at se det færdige resultat. 
 
Der er opdateret i hjertestarteren 
med en ny etui, der var mørnet i so-
len og så er der søgt Trygfonden om 
en ny kasse til Hjertestarteren. 
Den skulle være mere optimal om-
kring vinteropbevaring. 
 
Skilte med påbudt redningsveste ved 
brug af klubbens materiel er opsat 
rundt omkring, gælder også sub 
board. 
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Husk  
tilmelding til  
Ø-Havet Rundt 
både til mad fre-
dag aften og til 
selve sejladsen. 
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Thurø Sejlklub 

byder nye  

medlemmer 

velkommen i 

klubben 

Henrik Boding Hansen 

Bjarke Ahlefeldt-Laurvig 

Jan Andersen 

Karen Andersen 

Thomas Bechmann 

Flemming Werth Jensen 

Wilma Wichmann 

Fedor Rastic 

Arta Rastic 

Adrian Rastic 

Maja Karlson 

Lukas Jacobsen 

Lærke Jacobsen 

Vibeke Lücking Pedersen 

Christoffer Stenqvist 

Carl-Emil Bøgh 

John Erik Gmelin 

Lars Hahn 

Bent Nielsen 

Jens Joensen 

Så er det ganske vist 
 
39 boliger vil fremover blive opført på 
den gamle Thurø Bund grund. 
 
Spændende at se hvornår bygherre går i 
gang og at se hvordan vejen bliver opti-
meret, så her ikke sker sammenstød.  
 
Velkommen til NPV og Thurinerhusene. 
Det skal nok blive et attraktivt miljø med 
styring af høj og lavvande og ikke mindst 
med den flotte promenade, der skal være 
ud mod vandet. Vi glæder os til et flot 
byggeri i stedet for den gl. blå hal. 
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Denne annonce  
Plads er blevet  

ledig, nogen der  
vil byde ind her? 

 
Flot ser den ud vores flagmast 

Nu med stander fast,  
 

flot billede Bjarne Huusfeldt  
 

Returadresse: 
Thurø Sejlklub 

Rønnebærvænget 80 
5700 Svendborg 


