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Stemningsbillede fra en aftenkapsejlads  
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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 



 3 Thurø Sejlklub 

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 
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Oktober: 19/10  Årsmøde Kommunikation, Havnehuset kl. 19,30 

 

November:  1/11  Årsmøde sejlerskole kl. 19,15 i Egely 

   2. nov.  Seniordag 9,30 til 12,30 

   2. nov.  Skippermøde, pigesejlerne, Egely kl. 19,00 

   7. nov Årsmøde J70, Egely kl. 19,00 

   10/11  Fællesspisning i Egely 

   14/11  Årsmøde Kapsejladsudvalget 

   16/11  Årsmøde Husudvalg 

   17/11  Årsmøde broudvalg, Egely kl. 19,00  

   23/11  Seniordag, afslutning  

 

December: 8/12  Fællesspisning i Egely 

 

Januar: 12/1  Fællesspisning i Egely 

 

Februar: 9/2  Fællesspisning i Egely 

 

Marts: 9/3  Fællesspisning i Egely 

 

     

Næste måneders aktiviteter 

OBS:  DEADLINE  næste blad  d. 24 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         
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Formanden har ordet 

Vi er nu på vej igennem årets sidste måneder og som Kim Larsen 
synger -det er en kold tid vi lever - med mange forskellige afsæt 
for os alle. Vi vel nok alle blevet grebet af besparelser på energi-
siden, på grund af meget høje priser. 
Det er også nødvendigt at tilpasse klubbens behov i en verden under forandring. 
Husudvalget er den afdeling som står for styring og opfølgning af klubbens 
energiforbrug med el, gas, varme og varmt vand.  
På et møde her i oktober hvor underudvalgene havde mulighed for at deltage 
sammen med bestyrelse og husudvalg, der blev der besluttet nye tiltag og æn-
dringer, det vil snarest blive publiceret. 

 
Selv om det var i sommer at vi var hjælpere ved Lands-
stævnet er der nu kommet en afregning til klubben på kr. 
13.177,-  Hvad kunne vi bruge dette beløb til ?  har du en 
ide som kan gavne alle klubmedlemmerne send mig et 
par ord. Ikke mindst vil jeg gerne høre fra jer, der var 
med til at skaffe midler til klubben. Endnu engang tak til 
alle hjælpere. 
Fremadrettet arbejdes der stadig med klubbens Helheds-
plan, De 3 plancher som tidligere er præsenteret for med-
lemmerne, står nu i mellemgangen i Havnehuset, og er du 
ude at gå en tur, kom forbi og se plancherne. Der er godt 
at mærke den begejstring der stadig er blandt medlem-
merne og opbakning til projektet. I øjeblikket er det be-
regning af prisen for projektet, det næste er nedsættelse af 

et udvalg til arbejdet med fremsendelse af fondsansøgninger. 
Dansk Sejlunion har vist stor interesse for vort projekt, som bliver præsenteret af 
Jesper Henriksen og arkitekt Niels Janus i forbindelse med DS-seminaret i 
Vingstedcentret den 11-12 november, her deltager formanden også for at støtte 
op om præsentationen. 
Parkeringsmulighederne for at aflaste omkring havneområdet er stadig en udfor-
dring. Thurinerhusene og Svendborg Kommune vil gerne finde en løsning med 
os omkring fjernparkering. Her er der afsat tid til et møde sidst i oktober måned. 
Klubben er ikke gået i dvale, alle underudvalg afholder årsmøder i 4. kvartal, og 
som tidligere år vil vi gerne have jer medlemmer til at deltage, datoer for møder-
ne kan læses på hjemmesiden under AKTIVITESKALENDEREN. 
Jeg ser gerne at der er flere yngre kræfter som vil tage en post i enten bestyrel-
sen eller underudvalgenes bestyrelse, så vi kan udskifte de nuværende efterhån-
den metaltrætte medlemmer som gerne vil overgive stafetten til yngre medlem-
mer. 
   Der er nok at tage fat på i klubbens udvikling. 

Det klæder for-
manden med 
forklæde på!! 
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Aftenkapsejladser 2022 
 
Igen i år har Thurø Sejlklub hver mandag aften afholdt aftenkapsejladser for køl-
både. 
Vi har haft deltagere fra Troense Bådelaug, Vindeby, Christiansminde, Svend-
borg Amatør Sejlklub, Svendborg Sunds Sejlklub, Ballen Sejlklub og selvfølge-
lig mange fra Thurø Sejlklub. 
 
Igen i år har Carl Nielsen lagt dommerbåd til hver mandag. Det er en uvurderlig 
hjælp til os alle. Og i år har vi også været beæret af at Niels Otto Jessen og Vibe-
ke Lücking Pedersen har brugt mandag aften på dommerbåden. Det har kørt helt 
fantastisk godt! 
 
Vi kan godt prale lidt af at vi trods svære tider for deltagerantal til den slags sej-
ladser, faktisk havde vi i år 47 tilmeldte både, hvoraf typisk 25-35 startede. Så 
det er et flot pænt felt vi kan mønstre. 
Men …. vi kan stadig være flere på Lunkebugten. Så hold Jer endeligt ikke tilba-
ge. Det er en god måde at få båden væk fra pladsen mindst en gang om ugen. Og 
vi forsøger så vidt muligt at lave det så alle får en god oplevelse. Dvs. sejler du 
ikke så hurtigt som båden måske burde, forsøger vi at få Jer af sted i en tidligere 
start, så alle kommer i havn inden for kortets mulig tid. Og vi forsøger også at 
lave nogle Thurø lystalsmål hvor alle i teorien burde kunne vinde. Det er ikke 
altid nemt, men vi forsøger! 
 
Se resultatlisten her i bladet, hvor det dog tydeligt ses at det altid betaler sig at 
starte! 
 
Det skal ikke være prisen som holder folk væk, så den har i år igen været så lav 
som kr. 200,- pr. sæson. Hvis prisen skal sættes op, vil det forhåbentligt ikke bli-
ve med mere end max. en 50ér. Men det vil regnskabet afgøre. 
Men vær klar ved tasterne først i det nye, år når vi starter tilmeldingen op til sæ-

son 2023. I bedste Silverruder stil laver vi et max deltagerantal på 100 både, så 

skynd dig at tilmeldte 

 

Se resultaterne for præmiedeltagerne på side 18 & 19 
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Dejligt med hilsen fra vores gæstesejlere! 
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Vindø 32 Elizabeth.  
 
Jeg har opdaget en fatal fejlkilde, i mit starter system. 
 
Motoren har været ude, jeg skilte desværre ikke selv ledningsnettet, og da jeg 
samlede kablerne sluttede jeg de sorte kabler med sort tape på til stel/minus. For-
di rød indikerer plus kablet. Der er nu monteret røde plus kabler på Elizabeth. 
Det ene sorte kabel var så desværre starter kablet, som jeg naturligvis burde have 
checket, inden montering 
 
Men jeg lærte, at jeg ikke kan stole på kabelafmærkningerne, så resultatet blev 
som på billedet af de afbrændte kabler. Jeg konstaterede at der slet ikke var no-
gen sikring på starterkablet. Hvis starterkablet bliver ødelagt og kommer i kon-
takt med stel, og der ikke er en sikring, sker der en kortslutning, hvilket kan med-
føre brand i skibet, men nu er der monteret en kortslutnings sikring i Elizabeth, 
for en  investering af 170 kr. 
 
Dansk sejlunion anbefaler at sætte sikringen efter hovedafbryder, men så er kab-
let fra batteri til hovedafbryder ikke sikret. Jeg har fundet strømværdier for mit 
startkabel på 35mm2,  på ca. 120 amp, og sat en 125A amp. sikring ved batteriet. 
Det er svært at finde en eksakt strømværdi, for det afhænger af oplægning af ka-
bel, sammenføring og temperatur. En ledetråd kan være linket jeg har tilført. 
 
Strømværdier kan ses på dette link. 
http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/stroemvaerdier_pvc.php 

 
Afbrændt starter kabel efter 10 sec., ingen sikring.             Kortslutnings sikring på start kabel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Med venlig hilsen Frode H Pilegaard 

http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/stroemvaerdier_pvc.php
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Hjertesuk fra redaktionen 

Denne Gambøtpost er kun blevet til noget da vi i redakti-
onen har rykket rigtig mange for stof. Fik du ikke dit i, er 
det fordi du ikke sendte det. Ved deadline for indlæg hav-
de vi modtaget 1 indlæg - det er ikke optimalt. 

Det kan vi ikke fortsætte med… 

Skal G-posten stadig være en del af TSK’s dna, eller er vi der henne hvor man 
hellere vil kommunikere udelukkende på FB og uden et fælles klubblad?? 

Sauna eller ej 

Jeg sidder som udvalgsformand i sau-
na/vinterbadeudvalget og skal vareta-
ge de medlemmer, der er i dette ud-
valg. 40 personer, der ud over med-
lemskab i TSK også har løst sauna 
årskort.  Ud over dette har 158 perso-
ner løst gæstekort indtil nu.  

Vi har sammen med et bredt udvalg i TSK kommet til enighed om at vi ikke 
må belaste klubbens økonomi, hvilket vi heller ikke har gjort tidligere, så der-
for kan der komme yderligere restriktioner og måske vil sauna årskortet blive 
sat op ved årsskiftet. Vær sød at klumpe jer sammen, så vi sparer strøm for os 
alle. Vi har forsøgt at annoncere med åbningstider, disse kan blive ændret hvis 
strømmen bliver for dyr. Hold øje med FB siden TSK Vinterbadning/Sauna. 

Hilsen fra saunaudvalget v/ Ingeborg 

——————————————————————————————— 
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Sejlerskole sæson 2022 
Sejlerskolen har haft en fin 2022 sæson, sejladsmæssigt, vejrmæssigt og delta-
germæssigt. Deltagerantallet har aldrig før været så stort, nemlig 27 elever. 
Den sidste undervisningsaften fandt sted tirsdag den 27. september. Det var en 
”natsejlads” hvor den del af eleverne der kunne finde tid til det startede fra Gam-
bøt kl. 19:30 og for motor sejlede en tur op gennem Svendborgsund og tilbage 
igen. Dette for at opleve hvordan det er at sejle i mørke og navigere efter fyr og 
lysbøjer.  
Tirsdag den 20. september blev der afholdt praktisk prøve i sejlads til due-
lighedsbevis. 
Det var lykkedes at få censor Lasse Holm til at forestå prøveaflæggelserne.  
Følgende 7 elever gik op til prøve og bestod alle prøven: Trine Da Silva Weng – 
Randi Hedelund Jeppesen – Susanne Domino – Brian Kirstein Ramsgaard – Stig 
Müller Jensen – Rene Huusfeldt Søsborg og Sebastian Hypolit Wittrock. 
Til lykke til alle syv. 
Status nye tiltag  
En del sejlerskoleelever har i klubbens 806er deltaget i mandagens aftenkapsej-
ladser. Desværre ikke helt i det omfang som var planlagt og ønsket. Dette ikke på 
grund af manglende elevinteresse, men på grund af manglende tid fra min side, 
desværre. 
Der vil fortsat fremover være interesse fra elevernes side i at have mulighed for 
at deltage i aftenkapsejladserne.  
Brug af Klubbåden 
”Josephine” 806èren, har i år været brugt af sejlerskolen om tirsdagen og ind 
imellem også om mandagen til aftenkapsejlads. Den har endvidere været udlånt 
en del gange til forskellige klubmedlemmer. 
Den nye påhængsmotor fungerer fortsat fint og giver tryghed for såvel sejlersko-
leeleverne som de personer som ind imellem låner båden. 
Diverse 
Tilgangen til sejlerskolen har løbende været stigende siden starten i 2012. Ønske 
om tilmelding til sæson 2023 ser ud til at være af samme størrelse som til 2022. 
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 instruktø-
rer: Torben Strange Pedersen – Peter Hübner – Mogens Axelsen – Jan Christen-
sen – Steen Andersen – Peter Thomsen    
Stand by instruktører: John Runge – John R Sørensen - Henrik Frænde – To-
mas Valling, 

 
Sejlerskole udvalget afholder årsmøde tirsdag den 1. novem-
ber kl. 19:15 i Egely Alle interesserede er meget velkommen 
til at deltage i mødet også og særligt eleverne. 
   

Steen Andersen 
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Sejlerskolen 2022 
 
Såååå’r det ooooohoooo hiiiiv ohøj i vort søkorps fra skipper til gasten, for når 
kursen er sat og alle ta’r fat, er der stemning fra kølen til masten 
 
Hvem skulle nu også have troet, at det kunne være så svært at lære at sejle? Men 
samtidig også så hyggeligt, spændende, sjovt og givende. 
I maj måned troppede de friske 1. års sejlerskoleentusiaster op ved Gambøt. De 
nye sejlerbukser var med samt de smarte og spritnye svømmeveste.  
Forventningerne var store og humøret højt. 
 
De ekstremt erfarne og garvede instruktører samt Steen formanden for Sejlersko-
len himself (som selvfølgelig også er ekstremt erfaren og garvet) stod klar til at 
byde velkommen. Der blev udvekslet dav og hej og så gik det fluks til bådene. 
 
Det der med at komme ombord på sådan en sejlbåd, det er jo egentlig et helt kapi-
tel for sig selv, men det så ud til at alle kom ombord - uden at falde i vandet. 
 
Styrbord, bagbord, snoren eller hvodden er det nu. Er det snor eller tovværk eller 
reb. Mast, bom, forsejl (men det er da på en campingvogn). Overlig, underlig og 
hæk. Der er mange komplicerede begreber. Hvor kommer nu den vind fra. Kryd-
se op – er det ikke bare fra side til side? Men hvis jeg nu hiver roret denne vej, så 
må båden da gå til samme side? 
 
Der er skam en del at holde styr på som førsteårsstuderende på sådan en sejlskole. 
Så tak til alle de erfarne og ikke mindst tålmodige instruktører, som hjælper på 
vej og endnu en gang forklarer bomning og vending og verdenshjørnerne. 
 
Det er blevet til en del sejlads hen over sommersæsonen. Begreber begynder så 
småt at rodfæste sig og også en større forståelse og fornemmelse af vindens og 
strømmens retning.  
 
2. års elever var til praktisk prøve i september for at få duelighedsbeviset. Alle 
bestod også selvom der blev spurgt til svære ting som olie og oliefilter. For hvor 
ved man det fra, når nu man sejler for sejl? 
 
Der er en hyggelig og god stemning nede ved havnen. De førsteårsstuderende 
vender helt sikkert tilbage, hvis tiden er til det, både for at lære at sejle men også 
for at være en del af et godt fællesskab.  
 
Vibeke L. Pedersen 
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   Ylva DM 2022 
 

I foråret 2021 fik vi en hen-
vendelse fra Ylvaklubben 
om vi evt. kunne være inte-
resseret i at afvikle Deres 
DM i 2022.  
Det er en del år siden at vi i 
kapsejladsudvalget har af-
viklet et lignende stævne, 
som trods alt er lidt anderle-
des en et endagsstævne som 
Øhavet Rundt er. 
Men vi blev enige om at 
sige ja til arrangementet. 
 

Vi holdt første møde med Ylvaklubben i september måned 2021, og derfra startede 
planlægningen stille og roligt op. 
Der er en del ting som der skal være styr på, når der er tale om et DM under Dansk 
Sejlunion, men stille og roligt fik vi styr på tingene. 
I TSK har vi ikke grej klar til afvikling af et sådan stævne, uden at vi skal rundt og 
samle sammen i krogene og i andre klubber. Men så har Sejlunionen heldigvis en 
trailer som kan lånes kvit og frit, og som indeholder alt hvad hjertet begærer af 
udstyr til kapsejladsafvikling.  
Der skal være godkendte baneledere og protestkomite formand. Og sådan er der 
flere ting som skal koordineres og bestilles. 
Og så skal et sådan stævne formidles ud via manage2sail.com platformen. Helt 
sikkert en fantastisk platform for dem som har prøvet at arbejde med den før, men 
en lidt hård kamp for førstegangs udøvere at starte op på! Men nu kender vi og 
Ylva sejlerne den til næste gang. 
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Ylvaerne oplevede i 2021 at Deres DM blev aflyst pga. for få tilmeldinger (12-13 
både). Så de var meget opsat på at få lokket flere Ylva’er ud af busken. 
Derfor aftalte vi at vi lavede en forhåndstilmelding allerede fra sidst i oktober 
2021. Det gav pote, for vi nåede op på 25 tilmeldinger inden den officielle tilmel-
ding startede op i starten af april 2022.  
Der gik det knap så hurtigt, når Ylvasejlerne skulle tage stilling til mad mm. Men 
vi nåede da 22 deltagere inde sidste tilmeldingsfrist. Af dem nåede 20 både til start. 
 

Som vi alle i dag husker og ved, så skete der lidt ovre i Ukraine, som har haft stor 
indflydelse på priserne på bla. fødevarer. Havde vi vidst det, inden vi udmeldte 
priser på deltagelse og forplejning, så havde vi nok hævet prisen en del. 
Men vi var fanget i fælden, så derfor blev vi nødsaget til at tænke alternativt. 
Vi kunne selvfølgelig sætte priserne på øl og drikkelse op, men det ville i vores 
optik gøre at der blev solgt mindre og stemningen ville udeblive. 
Så vi tænkte i andre spare baner. Der blev lavet hjemmelavet marmelade til mor-
genmaden i store mængder, der blev indkøbt meget billig moleøl og sodavand på 
tilbud, og generelt hver gang der var tilbud, så blev der købt til huse. 
Og det sammenholdt med mange tørstige deltagere til følge har faktisk gjort, at vi 
har holdt et lille pænt overskud hjemme på stævnet. 
Og vi har kun hørt meget positive kommentarer tilbage fra deltagerne, som i bund 
og grund blev serviceret på bedste vis. Det er altid rart at høre at det bliver svært at 
overgå DM på Thurø. 
Hyggelige moleøls- og grillpølsearrangementer efter hver dags sejlads gør altså 
bare noget. Og så specielt når vi har de ekstremt hyggelige faciliteter nede ved 
Havnehuset og terrassen omkring Marens 
løb. Og hele den fantastiske skråning, 
som alle kommenterede flere gange, spe-
cielt når de nåede toppen af trappen i 30 
graders varme ☺. Det er altså et helt unikt 
område, som forhåbentligt aldrig bliver 
spoleret! 
 

Som dagene nærmede sig stævnet, kom 
der andre ting som skulle på plads.  
Ved velvillig hjælp fra broliggerne på 
østsiden af østbroen, fik vi ryddet hele 
siden så Ylvaerne kunne ligge side om 
side. Det var ganske enkelt unikt for del-
tagerne og et rigtig flot syn. Endnu en-
gang tusind tak til alle broliggerne. 
 

 Klar til Ylva stævne med flot flagalle og 

østbroen klar til Ylva sejlerne 
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Grej og følgebåde blev klar-
gjort, og torsdag eftermiddag 
afholdt vi et par korte prøvesej-
ladser. Både for vores egen 
skyld, og selvfølgelig også for 
de Ylvaer som havde valgt at 
deltage. Så nu vidste vi at grejet 
var på plads. Bortset fra det 
anker og tovværk som for-
svandt i dybet, men hvor der 
handles der spildes! 
 
 
 

Fredag morgen ankom vores baneleder Lars fra Korsør. Det skulle vise sig at han 
var en rigtig dygtig og kompetent baneleder, og samtidig en hyggelig mand at 
være sammen med. Tusind tak for hjælpen. 
Vinden var forholdsvis svag, men alligevel lykkes det at få afviklet 5 gode sejlad-
ser. Alle var glade, dem som klarede sig bedst selvfølgelig mest! Og vi havde et 
officielt DM i hus, så vi ikke skulle bruge søndagen til kapsejlads. Det var ret dej-
ligt for alle. 
Så til de før omtalte pølser og moleøl, og om aftenen lasagne i rigelige mængder. 
Igen en succes mener vi selv. 
 

Lørdag morgen var der des-
værre overhovedet ingen 
vind, så banelederen holdt 
sejlerne på land.  
Dommerbåden gik ud på 
Lunkebugten for at konstate-
re at der stod lidt vind rundt 
omkring, men det ville være 
usportsligt at starte sejlad-
serne i så lidt og ikke kon-
stant vind. 
Der blev på dommerbåden 
kigget meget på vejrudsig-
terne imellem badeturene i 
det meget varme sommer-
vejr.  
 
kl. 12 blev banelederen enig med sig selv i, at det så ud som om der ville komme 
vind kl. 13. Så blev Ylvaerne sendt på banen. 
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Da klokken nærmede sig 13, var vinden dog stadig ikke brudt helt igennem, men 
10 minutter senere stod der en jævn vind over hele bugten, og sejladserne blev 
startet. Det var det man kalder godt set af banelederen! 
 
Vi nåede 2 sejladser, og så var klokken 16 og vi skulle ind og igennem det sæd-
vanlige moleøl. Det var nu ikke så hårdt ☺ 
 

Lørdag aften havde vi arrangeret en god festmiddag med grillmad fra Den Glade 
Gris.  
Det eneste som der var at klage over var at der ikke var aircondition i Egely. For 
når der stoppes omkring 95 personer ind i klubhuset i tæt på 30 graders varme, 
så bliver der hedt! 
Og faktisk var der kun en enkelt båd som ikke havde deltagere med til midda-
gen, hvilket er rigtig flot, og nok også afspejler sig af vores meget rimelige pri-
ser. 
 

Aftenen blev afsluttet med præmieuddeling, hvor der i bedste optimist stil var en 
form for præmie til alle deltagende både. 
Vinder blev en tidligere Thurø sejler, Stig Nielsen, nu fra KDY. Vores lokale 
Thurø både med skipper Tomas Valling og Søren Hansen blev henholdsvis nr. 4 
og 20. 
Det blev i øvrigt en rigtig god fest, om end drinksbaren ikke blev overrendt af de 
trætte sejlere. 
 

Søndag morgen havde vi som endnu en service arrangeret morgenmad for sejler-
ne. En god ting at få smurt en stor madpakke når man skal sejle en dagstur for at 
komme hjem. Og selvfølgelig havde vi også sørget for en frisk vind, så Ylvaerne 
kunne komme hurtig hjem. 
 

 
Til sidste en rigtig stor tak til alle dem som hjalp til med at få arrangementet til 
at klappe. Ingen nævnt, ingen glemt! 
 
Men der skal da nogle folk til at bemande dommerbåd og 3 følgebåde, servicerer 
tæt på 100 mennesker i 2-3 dage med mad og drikke, og samtidig få hele landar-
rangementet til at fungere.  
 

Det gik fantastisk. 
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Præmier til årets aften kapsejladser (se side 6 vedr. aftenkapsejladser) 

Start Løb Bådtype Bådnavn Skipper Klub Point 
ialt 

Place-
ring 

Netto 

1 1 L23 Johanne Tobias 
Skov 

TSK 53 1st 26 

1 1 Granada 
27 

Thilde Ole Jen-
sen 

TSK 54 2nd 27 

1 1 Impala 
27 

Chili Steen 
Egedsø 

TSK 45 3rd 27 

1 1 Spæk-
hugger 

Kitofa Kim Isa-
ger 

TSK 86 4th 52 

Start Løb Bådtype Bådnavn Skipper Klub Point 
ialt 

Place-
ring 

Netto 

2 2 Bianca 
320 

Tøsing'en John 
Chri-

stensen 

Vin-
deby 

43 1st 24 

2 2 Bavaria 
36/3 

Penelope Flem-
ming 

Ulvedal 
Larsen 

Chrm. 37 2nd 24 

2 2 Sunrise Liberte´ Bent 
Ander-

sen 

TSK 59 3rd 35 

Start Løb Bådtype Bådnavn Skipper Klub Point 
ialt 

Place-
ring 

Netto 

2 3 Comfor-
tina 35 

Valcava V Su-
sanne 
og Ove 
Eskild-

sen 

SVA 36 1st 20 

2 3 Dufour 
34 

Cirkeline Robert 
Hansen 

TBL 54 2nd 33 

2 3 Bavaria 
37 

Sofie Bjarne 
Skov 

TSK 60 3rd 34 
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Start Løb Bådtype Bådnavn Skipper Klub Point 
ialt 

Place-
ring 

Netto 

3 4 Int 806 Tumle Anette 
Hoff 

TSK 20 1st 13 

3 4 Int 806 Joanna Jesper 
Fløe Ni-

elsen 

TSK 33 2nd 23 

Start Løb Bådtype Bådnavn Skipper Klub Point 
ialt 

Place-
ring 

Netto 

3 5 J70 Thurø 
Sejlklub 

Bjerne 
Søren-

sen 

TSK 32 1st 17 

3 5 J70 Thurø 
Sejlklub 

Jan Ol-
rik 

TSK 55 2nd 27 

Start Løb Bådtype Bådnavn Skipper Klub Point 
ialt 

Place-
ring 

Netto 

4 6 Luffe 37 SICO Søren 
Olsen 

TBL 53 1st 31 

4 6 Ylva Josefine Tomas 
Valling 

TSK 60 2nd 32 

4 6 Matcher 
37 

Madness Anders 
Morten-
sen & 

Dorte O. 
Jensen 

TSK 69 3rd 35 

4 6 Haku 43 Hakusgu Hans 
Kuld 

SVA 68 4th 40 

Start Løb Bådtype Bådnavn Skipper Klub Point 
ialt 

Place-
ring 

Netto 

5 7 Seaon96 Ra Jacob 
Haaber 
Chri-

stensen 

TBL 43 1st 27 
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Thurø sejlklubs seniorer... 
 
Ja det er dem der hver anden onsdag i sommer-
halvåret sørger for at der er pænt og ordentlig i 
og omkring Thurø Sejlklub. 
 
Der er dog to dage om året der kræver særlig 
meget af dem. Den ene sjovere end den anden.  
 
Ved sommerstart bliver borde bænke, joller 
mm sat ud og klar til at byde en ny sæson vel-
kommen, den anden når der pakkes ned for vin-
teren. 
 

Onsdag d. 12/10 var dagen for årets nedpakning. Ikke mindre end 18 mænd 
og 3 piger troppede op og hjalp til. Tak til alle for indsatsen -uden alle disse hjæl-
pere ville det blive rigtig dyrt for sejl-
klubben hvis der skulle hyres hjælp 
ind. 
 
Onsdagen blev der klippet bambus ned, 
alle borde bænkesæt blev lirket ind un-
der Pers Patio, ja det kaldtes den i sin 
tid, men det er der nok ikke mange der 
husker. 
Pontonen for årets vinteraktiviteter om-
kring badning og sauna kom på plads 
og der blev revet og gjort pænt. 

 
 
Det første stativ til båden var 
allerede på plads og klar. Se-
nere på dagen vrimlede det 
ind med mange stativer, og 
der var stor aktivitet på plad-
sen.      
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Der bakses med at få 
plads til det hele på 
vores sparsomme 
plads 

Selvfølgelig er der også plads 
til formiddagskaffen med hygge 
og socialt samvær. 
 
Det er også en del af senioraf-
delingens absolutte formål… 
 
Tak for det store arbejde som 
seniorerne lægger i TSK 
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En ungdomssejler fortæller 

Sommersæsonen for ungdomsafdelingen er atter lakket mod ende. Det har været 
en sæson fyldt med kapsejlads, tursejlads, og krabbeleg i havnen. Der har været 
vældig aktivitet på vandet.   
Sæsonen bliver skudt i gang med en omgang Sommersejlads der i år har Star 
Wars-tema. Det er en uge der byder på besøg på nye planeter, og rejse gennem 
solsystemet i alt fra en Tera-jolle, til en Hobie-Cat16. Samtidig får børnene be-
søg fra Vand & Affald, og lærer at sortere rumskrald, så det ikke ender ude i at-
mosfæren.  
Tirsdag d. 10. august og Torsdag d. 12. august starter træningen efter sommerfe-
rien.  
Tirsdag tager Adventureholdet ud på eventyr. De sejler til nye kyster, bestemmer 
vind- og strømretning, og lærer at blive rigtige tursejlere.  
De 9 zoom8’ere træner både tirsdag og torsdag. De tager ud uanset om det er 
hårdt eller let, silende regn eller solskin.  
Om torsdagen er der godt gang ved broerne.   
Krabberne lærer at fange krabber, tømme optimistjoller for vand, og at samarbej-
de. Det er nemlig vigtigt på et hold.    
Begynderne sejler enten sammen eller i deres egen jolle, og lærer hvordan man 
styrer, vender, og viden om vind og vejr. De får også lov til at prøve Zoom8’erne 
sammen med en Zoom8-sejler.   
Fortsætterne sejler både på tur, og på bane inde i Thurøbund. De er gode til at 
styre, så derfor lærer de at stå på kanten, og gå rundt om masten.  
Når alle sejlere er sultne af sejl og leg, er der mad til alle som vil have. Menuen 
kan byde på pasta med kødsovs, eller boller i karry.  
Så med et stort bidrag fra engagerede forældre, er der stor glæde på havnen, og 
glade sejlere, tursejlere som kapsejlere.   
I weekenderne fortsætter sejladsen. Biler med jolle på taget kører Danmark tyndt 
for at deltage i stævner. I år har weekenderne ofte budt på udfordrende let vejr, 
men vi har nogle tålmodige og udholdende sejlere, som altid tager oplevelsen 
med et smil.  
Vi holdt selv det årlige Skipper’s Pipes Cup, og havnen var atter fyldt. Både med 
sejlere vi kender, men også nye ansigter fra andre klubber. Der blev sejlet, leget, 
og guffet lakridspiber i stor stil.   
Sæsonen slutter af med pizza i Egely og Jollepakning. Vi plejer at afholde mør-
kesejlads på sæsonens sidste dag, men desværre var vinden en anelse for kraftig. 
I stedet blev det til kronegemme og is på havnen.  
Ungdomsafdeling takker af for en dejlig sæson, som altid har været lærerig og 
hyggelig for enhver. Vi glæder os til at se alle de seje sejlere – forhåbentlig også 
nye der har mod på at sejle – til næste år.  
  
De bedste Sejlerhilsner   
Benedicte Teglhøj, Ungdom.  
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Øhavet Rundt 2022 
 

I år sejlede vi sidste lørdag i august vores traditionelle sejlads Øhavet Rundt. 
 

1½ uge før afviklingen gik snakken i udvalget på om vi næste år skulle spare tel-
tet og andet ikke nødvendigt væk. For der var kun ca. 15 både tilmeldt! 
Men som så mange gange før, valgte mange af mærkværdig årsager at tilmelde 
helt tæt på fristen.  
Så faktisk nåede vi op på et godkendt deltagertal på 51 både.  
Af disse startede 48 både og 46 både gennemførte. 
En enkelt gik så hårdt på grund at de måtte bruge motor for at komme af, og en 
enkelt blev fanget i modstrøm og ingen vind ved Rudkøbing. 
 

Fredag aften havde pigesejlerne som sædvanligt lavet en helt fantastisk grillmenu. 
Vi havde lavet tilmelding til dette for at være politisk korrekte og ikke at brænde 
inde med mad. Men de 125 tilmeldinger som vi have mad til blev udsolgt nogle 
dage før, men ved hurtig indsats blev der skaffet nogle ekstra portioner, så vi alli-
gevel ikke skulle skuffe nogen. 
Ungdommen hjalp os fredag aften med salg af pølser og is og ”Når mor har fri” 
spillede op til dans i teltet. 
Det blev en god fest i godt vejr. 
Det store samtale emne om aftenen var det kraftige regnvejr, som metrologerne 
meldte det meste af lørdagen.  
 

Men lørdag morgen vågnede vi op til solskin og en vejrudsigt som var ændret 
totalt. Alle var glade! 
Dommerteamet som bestod af Ib, Carl, Inna og Vibeke valgte at sende bådene 
bagbord rundt.  
Det gav lidt udfordringer igennem sundet med let modstrøm, men heldigvis ikke 
kryds under Svendborg Sund Broen. Og først og fremmest ikke kryds igennem 
mørkedybet. 
Da bådene havde sluppet Rantzausminde, var der lidt døde pletter i vinden, men 
alt i alt et rimeligt ben indtil Flæskholmen. Derfra var det slædesejlads indtil efter 
Rudkøbing Broen. Og stop  ……. så røg alle både i et stort vindhul, og langt de 
fleste løb startede mere eller mindre forfra. 
Vores følgebåd som i tidens trend havde sparet på brændstoffet ved ikke at sejle 
med rundt, blev sendt af sted til anduvningen ved Rudkøbing, som var sidste 
chance for at afkorte banen. Men til trods for at Hans gav den næsten fuld skrue 
med alle +100 heste, så nåede de det ikke før de første både havde rundet anduv-
ningen. Men heldigvis kom vinden tilbage i hele feltet, så de fleste fik en rimelig 
hurtig tur tilbage Gambøt. 
 
Sidste båd var i mål 19.24, bortset fra en enkelt som blev fanget i Langelandsbæl-
tet. 
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Præmieuddelingen blev afholdt hurtigst muligt, og der var en del sponsorpræmi-
er fra bla. Båd og Motor, Nordea, Havnens Fiskeriartikler, PS Gnisten Marine 
Shop og Bakkegård Thurø El. Tusind tak for det og tak til vores øvrige program 
sponsorer - Spar Thurø, Sydbank, Fynske Bank, Leif Larsen Marine, Walsteds 
Bådeværft og PC Kabinettet, som gør at arrangementet løber rundt og giver et 
lille overskud som vi deler med pigesejlerne og ungdommen. 
 

Der var generelt stor tilfredshed blandt de deltagende sejlere, hvilket også ses 
lidt på gengangere fra tidligere år. Men der er stadig plads til flere deltagere. 
 
Næste år sejler vi Øhavet Rundt den 26. august, så sæt kryds i kalenderen.  
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Thurø Sejlklub 

byder nye  

medlemmer 

velkommen i 

klubben 

Ida Wismann 
Line Jensen 

Martin Kæmpe 
Felix Jensen Kæmpe 

Poul Rose 
Bjarni Norddahl 

Emil Dall 
Lothar Ellermann Schmidt 
Sebastian Brøndum Nissen 

Ruben Schytt-Nielsen 
Morten Rosendal 
Peter Scheelke 

Bridgette Scheelke 
Kai Scheelke 

Mackenzie Scheelke 
Jesper Holm 

Emil Deleuran Hansen 
Jens Plesner Nissen 

Rasmus Zielke 
Mads Strange Pedersen 

Karoline Lauridsen 
Thomas Højland 

Patrick Probst 
Lisa Hemmingsen 

Jesper Krogh Björklund 
Ditte Madsen 

  

 

Thurø Sejlklub siger tillykke til de nye: 

Havets jernmand anno 2022 

 

4 ungdomssejlere i TSK 

deltog på årets Silverrudder   

Nick Andersen 16 år!!!  

Calle Sørensen 24 år  

Cirkeline Skovgaard Andersen 23 år  
 

Jacob Christoffersen 22 år  
 

Flot kæmpet, tillykke. 
 
Også et kæmpe tillykke til vore senio-
rer, der deltog og gennemførte: 
 

Philip Cossen, 
 

Jesper Fløe Nielsen  
 

Henrik Snitker.  
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Sydfynsk ungdom ved verdensmesterskaberne i Hobie 16

1 En del af bådene lige inden startsignalet går 

 
2 Alle de danske besætninger ved VM, hvor de sydfynske klart præsterede bedst, 
på land, til vands og i luften! 
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Hobie 16 VM 2022 Blev afholdt i Spanien. 225 besætninger repræsenterende 
alle 7 verdenskontinenter, på nær Antarktis, til dette VM. For at gøre det mest 
fair, tager man ikke sin egen båd med, men man sejler på skift og bytter rundt, 
blandt 48 både der bliver sat til rådighed af Hobie Cat Factory. Sydfyn var 
stærkt repræsenteret, med ikke mindre end 4 besætninger. Sydfyn blev flot re-
præsenteret på land, til vands og i luften!:  

 
På land: 
Verdensmesterskaberne blev sejlet fra en campingplads nord for Barcelona, hvor 
alt mellem åbningsceremoni og præmieoverrækkelse forgik. Campingpladsen 
har specialiseret sig i at afholde lignende stævner, og det fungerede også bare 
perfekt. Alle deltagere til VM boede på pladsen, så det summede af sejlersnak og 
”duftede” af våde våddragter. – hvad mere kan en sejler ønske sig? Vi boede i to 
bungalows hvorfra vi hyggede med kortspil, film og fælles madlavning, hver 
aften! Den sydfynske lejer blev kendt for at være et socialt sted, også derfor fik 
vi kulinarisk besøg af vores medkonkurrenter fra alle verdenshjørner. Vi havde 
endnu et stævne hvor vi hyggede med vores internationale venner, og især hyg-
gede os i vores egen sydfynske gruppe. – Et fællesskab som både blev rost og 
missundt ude fra.  

 
 
Italienske Ludovica fik til EM i 
juli en skade på hendes båd, som 
bådebyggerudannet Calle hjalp 
med at fixe. Som tak havde hun 
taget ingredienser med fra Rom, til 
at lave en middag til os. Det var så 
lækkert!  
 
 
 
 
 

Til vands: 
Til VM sejler med i 8 dage i streg, hvor men bliver elimineret undervejs. Alle 
hold klarede sig fornemt igennem de indledende kvalifikationssejladser, hvor 
Nicklas og Emilie sluttede som bedste båd, og Daniel og Josephine sluttede som 
anden bedste båd. De fleste sejladser blev afholdt i stabil kraftig søbrise, som 
gav jævne og fede sejladser. Dog blev et par sejladser sejlet i en meget springen-
de og meget let fralandsvind. Dette blev en fordel for nogen og en ulempe for 
andre. Daniel og Josephine sejlede sig igen nemt og stabilt igennem semifinaler-
ne, og endte som 7. bedste båd.  
Mikkel og Emma sejlede også superflot, og fik med deres lette vægt, virkelig 
sejlet nogle flotte sejladser. De gik til finalen på en 17. plads. 
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Nicklas og Emilie var først rigtig uheldig med en tyvstart, og sammen med Calle 
og Mia ramte de desværre heller ikke vindspringene helt så godt. Det betød at 
Calle og Mia lige akkurat missede finalen med 63 point, men til gengæld kom 
Nicklas og Emilie med som båd 48, og sidste båd med 60 point. Dette tog Calle 
og Mia med stiv arm, som derfor blev ”opgraderet” til ”support crew”, hvis for-
nemste opgave var at heppe på og hjælpe de 3 finalist besætninger.  

 
Calle og Mia som heppekor 
og support team  
 
Verdens 48 bedste Hobie 16 
besætninger skulle nu i 5 fi-
nale sejladser, dyste om VM-
titlen. Stranden var fuld af 
heppende tilskuer, og det var 
tydeligt at mærke at konkur-
rencen spidsede til. Det gode 
sammenhold i den sydfynske 
lejer gav overskud og god 
energi.  
Mikkel og Emma følte nok et 
lidt højt forventningspres, 
efter at gå til finalerne på så 
flot en placering. Kombinati-
onen af at skulle sejle imod 

de allerbedste, og have 
høje forventninger til sig 
selv, betød at der nok blev 
sejlet en smule for aggres-
sivt og det mundede ud i 
en 25. plads som de ikke 
var tilfredse med, men sag-
tens kan være rigtig stolte 
af. 

 

 

Mikkel og Emma med et 

stolt smil, efter en brav 
kamp i finalerne  
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Nicklas og Emilie fandt igen deres hurtige fart og sammen med fantastiske takti-
ske beslutninger endte de med at hoppe ikke mindre end 31 placeringer op til en 
samlet 17. plads! – Igen var håbet mere, men et rigtig flot resultat, som de selføl-
gelig var stolte af! 

 

 

Nicklas og Emilie stolte 

efter deres 5 flotte finale-
sejladser  

 

 

 

 

 

 

 

Daniel og Josephine, som lige havde vundet sølv ved europamesterskaberne, vi-
ste igen hvor dygtige sejlere de er, og vinder sidste sejlads af finalerne, og samlet 
ender på en mega flot 4. plads.  

 

 

 

 

 

Daniel og Josephi-
ne på scenen med 
Dannebrog. Hurra 
Hurra! 
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I luften: 
En yderlig positiv effekt fra vm, er udbredelsen af klassen blandt Sydfyn. Under 
hele VM havde vi via sociale medier (i luften) kontakt med flere af vores sydfyn-
ske kammerater. Vi skrev og ringede om hvor sjovt vi havde det, på vand og på 
land! – Det resulterede i at da en brugt Hobie16 blev sat til salg på Nordsjælland, 
slog en af vores sydfynske sejlervenner til. Så weekenden efter vi landet i DK fra 
VM, kørte Calle med David fra Thurø sejlklub, til Nordsjælland og hjalp med at 
inspicere den brugte båd. Der blev handlet og derfor er en ny Hobie16 ungdoms-
besætning nu med egen båd på Thurø! – Tillykke til nye Hobie16 ejer David 
Skousen, og gast Aksel Ibsen fra Thurø Sejlklub, og fedt at se at vores glæde ved 
bådtypen, spredes til et breder fællesskab. Vi velkommer dem med åbne arme til 
vores sydfynske sammenhold. 

                David stolt ankommet til Thurø med hans første Hobie16  

 

KÆMPE TAK til SIS for at støtte op omkring sporten, talenter-
ne og fastholdelsen af de unge sejlere! 
 

 

Venlig hilsen: 
Mia, Emma, Emilie, Mikkel, Calle, Josephine, Nicklas, Daniel 
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At være ny i en klub. 
 
Tilbage i vinteren grublede jeg over det med at blive en del af et eller flere fælles-
skaber. Jeg synes måske nok, at jeg kunne trænge til at være en del af sådan et. 
Samtidig ville jeg rigtig gerne være på vandet, når nu det er lige her uden for dø-
ren i det sydfynske øhav. 
Der blev søgt på nettet og forhørt sig rundt omkring, og alle er enige: Thurø Sejl-
klub er et godt sted at være. 
Jeg skrev til Steen angående sejlskolen, og i løbet af ingen tid kom der svar tilba-
ge. Så var det bare at vente til foråret, som syntes utrolig langt væk. 
Det viste sig at være hele ventetiden værd – faktisk mere. Jeg havde aldrig drømt 
om, hvilket fint og hyggeligt sted, der befandt sig lige dér på Thurø. 
 
Jeg tog ned til standerhejsningen for at se mig omkring. Dér tilbragte jeg en del 
timer med at se på havnemiljøet og tale lidt med forskellige meget imødekom-
mende mennesker. Jeg fik sågar min nærmest allerførste sejltur. 
 
Jeg sad en mandag aften og glanede nede ved havnen, da den første kapsejlads 
skulle løbe af stablen. Carl spurgte, om jeg ville med på dommerbåden og se kap-
sejladsen ude fra vandet. Det ville jeg selvfølgelig riiiiigtig gerne, men al sejlud-
styret lå oppe i bilen, som var parkeret et godt stykke væk. 
Men næste mandag var jeg med. Det var en smuk og ret spændende oplevelse for 
sådan en landkrabbe som mig, som plejer at blive dårlig på færgeruten mellem 
Helsingør og Helsingborg. 
Det er et ret flot syn, når alle mulige typer sejlbåde er forsamlet omkring startlin-
jen. 
 
Det ene førte det andet med sig og pludselig var jeg ombord på samme dommer-
båd til Ylva DM og Øhavet rundt. Begge dele var både spektakulært og meget 
hygsomt. 
 
Jeg er på mindre end et år blevet en del af et fantastisk fællesskab. Jeg har mødt 
mange søde og spændende folk. Jeg er blevet taget rigtig godt imod alle steder. 
Jeg har overnattet i tørreskuret og spist dejlige måltider oppe i Egely.  
Det er blevet til en del moleøl og grillede pølser og ikke at forglemme de salte 
lakridser, som altid er at finde på dommerbåden. 
 
Tak til alle jer der har gjort det hele til en uforglemmelig oplevelse. Både på Sej-

lerskolen og mandags aftenkapsejlads, DM i Ylva, Øhavet 
Rundt og alt hvad der ellers har været. Jeg glæder mig meget til 
sæsonen starter op igen.  
I mellemtiden må jeg lige øve lidt på concertinaen, som Carl 
har lånt mig. Bare så “Hjemad fra langfartens eventyr” kan stå 
helt skarpt ;0) 
 
Mange hilsner  
Vibeke L. Pedersen 
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Pigernes årsmøde 
 
Fredag d. 7/10-22 

 
Var dagen hvor årsmødet  blev fejret på bedste vis. 
Besætningerne på Dodo og Solveig havde sat alle sejl  
til og sikken en aften de havde stablet på benene.  

En flot indbydelse sendt ud på pigesej-
lernes Facebook gruppe. 
 
Bordet dækket på bedste vis suppleret 
med pigesejlernes egne blomster og alle 
sejl sat til med belysning i hjørner og 
ikke mindst belysningen på vores flotte 
egetræ uden for Egely. 

 
 
 
 Aftenen    
blev startet 
 med en 
superlækker   
Velkomst    
drink. 
 
 
 
 

Årsmødet afholdt efter dagsordenen hvor der bl. a. blev diskuteret om hvad der 
skulle ske med Hyæneræset og ikke mindst de smykker, der er knyttet til denne 
sejlads. 
 
Der blev valg til bestyrelsen og rent undtagelsesvis var det et nemt og hurtigt 
valg. Nye i pigeudvalget blev Anna, Christine, Emma og Selma. 
Afgående var Lone, Stine og Pernille. 
 
Tak for veludført arbejde i Pigeudvalget til de afgående udvalgsmedlemmer og 
velkommen til det nye udvalg 
 
Under evt. blev der uddelt præmier til årets vindere af kapsejladsen.  
Utrolig flotte præmier skænket af Båd & Motor, Løveapoteket, Sommerville, 
Sydbank, Thurø Bageri, Spar på Thurø og Tryde Andres. 
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1. pladserne blev vundet af J70 med Ullas besætning, Olivias besætning med 
Mette som skipper og af Liberte’ med Ingeborg som skipper.  
Første Præmierne var skænket af Thurø Bageri, en kagemand til hver skipper.  
 
Mange tak for de flotte præmier til alle giverne… 
 
Der var stor tak også til vores pigesejlermænd, dommere, beregnere og dommer-
båd uden dem ikke muligt at afholde vores kapsejladsaftener. 

 
 
Årets Lone blev uddelt og gik til Bodil Fisher der 
blev meget rørt og beæret over at få dette flotte 
smykke, 
 
Stort tillykke til Bodil 
 
I løbet af aftenen blev også årets chokoladelegat 
uddelt. Ikke uventet blev det tildelt til Emma der 
resolut sprag i vandet og reddede Jettes briller op 
af vandet under en pigeaften. 
 
Tillykke til Emma. 
 
 
 

Aftenens underholdning var indslag med gode 
sange, kahoot og ikke mindst et udstyrsstykke 
med udklædning på bedste vis.  
 

Stort tak til besætninger på  
Dodo og Solveig  
for en fantastisk aften…. 
 
 
Ingeborg, en pigesejler. 

Gæt en pige 

 
Rend mig i traditionerne…  
    en artikel, der aldrig blev skrevet. 
 
Skal TSK Pigesejlads hedde noget helt andet?? 
Tja… hvem bestemmer det? 
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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 


