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TThhuurrøøbbuunndd  SSppeejjddeerrcceenntteerr   
 
Thurøbund  er navnet på den vig, der 
skærer sig ind i Thurø. Vort bomærke 
symboliserer en skonnert til ankers i 
Thurøbund. Den skal illustrere de rige 
skibsfartstraditioner, der er tilknyttet til 
Thurø, der i en lang periode var 
hjemsted for en betydelig del af den 
danske handelsflåde. 
Thurøskonnerter besejlede alle syv 
verdenshave – og om vinteren lå de til 
ankers i Thurøbund. 
 
Thurøbund Spejdercenter  er 
grundlangt i 1970 og blev i 1973 
anerkendt som selvstændigt 
spejdercenter iht. Det Danske 
Spejderkorps (DDS) love. Centerets 
formål er iflg. vedtægterne ”at danne 
ramme om et varieret tilbud af 
aktiviteter til spejderarbejdet, fortrinsvis 
i form af søaktiviteter med sejlads i 
forskellige fartøjstyper”. 
 

Thurøbund Spejdercenter  er en 
selvejende institution, tilknyttet DDS 
via divisionerne på Fyn. Thurøbund 
Spejdercenter holder til på arealer, 
som ejes af DDS. 
 
Thurøbund Spejdercenter  er ikke et 
”spejdersportens supermarked” – vi er 
en specialforretning, der især sælger 
en kvalitetsvare – aktiviteten over alle 
aktiviteter: SEJLADS. Men lad dig ikke 
forskrække! Vore aktiviteter er 
tilrettelagt netop med henblik på, at 
hverken ledere eller spejdere 
nødvendigvis har kendskab til at sejle. 
Udover søaktiviteterne tilbyder vi også 
naturværkstedsaktiviteter samt diverse 
andre spejderaktiviteter som 
supplement til sejladsen. Kig nu pjecen 
igennem – og skulle der herefter være 
uafklarede spørgsmål, så ring eller 
skriv! 
Vi glæder os til at se dig på 
Thurøbund. 



Side 4 

TThhuurrøøbbuunndd  SSppeejjddeerrcceenntteerrss  
aakktt iivvii tteettsstt ii llbbuudd  

 

Sejlads 
Thurøbund Spejdercenter råder over et 
bredt udvalg af fartøjer: 
☺ 4 mindre robåde med plads til 1-4 
mand. Selv små spejdere kan håndtere 
bådene. 
☺ 6 kanoer beregnet til havsejlads. 
Kanoerne er tunge, men meget stabile, 
selv i søgang.  Kanoerne, der hver kan 
rumme op til 4 mand, er meget 
velegnede til hike. 
☺ 3 lettere kanoer beregnet til sejlads i 
Thurøbund. 
☺ 1 travalje, dvs. en 
stor robåd, der ros 
af 10 mand! Når 
først I finder ud af at 
koordinere 
åretagene, kan I 
skyde en pæn 
hastighed. 
Travaljen kan 
bruges til hike og 
andre udflugter. 
☺ ca. 12-15 optimistjoller med et sejl 
og plads til 1 (eller 2 små) person(er). I 
denne jolle får man lov til at være 
kaptajn på egen skude. Langt de fleste 
finder hurtigt ud af at sejle jollen. 
☺ 5 Thurøjoller med plads til 4 
personer. Thurøjollen har to sejl og er 
lidt mere livlig end de små 
optimistjoller, men efter lidt øvelse kan 
mange også magte Thurøjollerne. 
☺ 3-5 Ålborgjoller med plads til 6 
mand. Jollen er stabil, men kræver 
nogen erfaring i at sejle. Hvis I ikke 
selv er i stand til at sejle patruljefartøjer 
som Ålborg- og Svendborgjollerne, kan 
centeret evt stille fartøjsfører til 

rådiged. Jollerne kan bruges til hike og 
udflugter. 
☺ 1-3 Svendborgjoller – vel nok det 
bedste patruljefartøj, der endnu er 
bygget. 
☺ 2 Megin joller. Nem at rigge, nem at 
vedligeholde, forholdsvis nem at sejle. 
☺ 1 redningsbåd, kaldet ”Spanden”, 
med en lille påhængsmotor. Spanden 
bruges bl.a. som følgebåd på kanohike 
og som reserveredningsbåd. 
☺1 Dorry, der er en speedbåd med en 

stor motor. Dorryen 
sejles kun af 
centerets 
medarbejdere og 
bruges til hurtigt at 
komme ud til 
kæntrede joller og 
spejdere, der ikke 
selv kan komme 
hjem. 
 

☺ 1 følgebåd kaldet ”Dåsen” med en 
påhængsmotor. Dåsen bruges som 
instruktørbåd og reserveredningsbåd i 
Thurøbund. 
 
Centerets medarbejdere hjælper jer 
med at rigge bådene og instruerer 
gerne i sejladsteknik. Men den 
nemmeste måde at lære at sejle på, er 
ved at prøve det. Sejladsaktiviteterne 
bygger altså i høj grad på princippet 
om ”learning by doing”. 
 
Når I først har fået nogenlunde styr på 
selve det at styre jollerne, kan I 
eventuelt bruge dem til små løb, 
udflugter, kapsejlads m.m. 
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TThhuurrøøbbuunndd  SSppeejjddeerrcceenntteerrss  aakktt iivv ii tteettsstt ii llbbuudd  
 

Andre aktiviteter 
 
Det hænder at vejret ikke tillader 
sejlads, men der er ingen grund til at 
kede sig. Vi har en række løb, spil og 
andre småaktiviteter, som I kan 
benytte, hvis I har lyst. 
 
Vores naturværksted  består af en 
række forskellige naturaktiviteter. 
Aktiviteterne dækker over en lang 
række emner som fx. nattens insekter, 
dyr og planter i vandet, rygning af fisk 
og natursti. 
Aktiviteterne er velbeskrevne og lige til 
at gå til. Alle nødvendige materialer 
findes på stedet. I behøver altså ikke at 
have en uddannet biolog med for at få 
nogle spændende oplevelser. 
 

Centeret har en del store tønder, så 
der er rig mulighed for at bygge 
tømmerflåder. 
 
Vores mange rafter kan naturligvis 
også bruges til traditionelt 
pionerarbejde. 
 
Som noget nyt kan vi også tilbyde 
træklatring under vejledning af 
uddannede instruktører, ligesom fiskeri 
med net og ruse er populært. 
 
Hvis I vil på hike, hjælper vi gerne med 
overnatningsplads, ruter og ideer til 
spændende steder at besøge. 
 
Deltager I på centersommelejr 
arrangerer vi i fællesskab med jer fx. 
lejrbål og fælles ”vandolympiade” 
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NNaattuurrsskkoollee  
 
Besøg Børge Hinsch Fondens Naturskole på Valdemars Slot og få nogle inspirerende 
timer sammen med Naturskolens naturvejleder Claus L . Olesen 
 
Et besøg på Børge Hinsch Fondens Naturskole på Valdemars Slot  starter med et 
grundmodul på ca. 2 timer, modulet indeholder: 
 
Modulet startes med en rundvisning i Jagt- og Trofæmuseet, undervejs fortælles gode 
historier om trofæerne, jagten og vildtet. Efter rundvisningen vil vi prøve den virtuelle 
skydebane Lasershot. I ventetiden mellem skydningerne vil hver deltager få mulighed for at 
lave et lille trofæ af hjortegevir. Dette trofæ kan enten være en nøglering, en halskæde eller 
en tørklædering. Alternativt kan man gå på opdagelse i udstillingen og løse nogle sjove 
opgaver.  
 
Når I har været på besøg på museet og prøvet Naturskolens grundmodul, kan I vælge frit 
mellem et eller flere af nedenstående tilvalgsmoduler. 
 
Bålmad af naturens råvarer 
Naturen har siden de første mennesker kom til Danmark, budt på mange lækre muligheder 
for at lave et godt måltid. Vi vil sammen lave et velsmagende måltid på bålet, mens vi nyder 
ilden magi. Varighed 2-4 timer. 
 
Lav dit eget trofæ 
Lige siden de første jægere kom til Danmark har trofæer haft en betydning. De har været 
symboler på jægerens dygtighed og beskyttende talismaner. Vi vil rense minkkranier og lave 
vores eget trofæ. Hver deltager vil få sit eget lille trofæ med hjem. Varighed 2-3 timer. 
 
Sporjagt i Skoven 
Det er meget vigtigt for jægeren at kende dyrenes spor, for at vide hvilke og hvor mange dyr 
der færdes på terrænet. På en tur rundt i skoven vil vi lave gipsaftryk af de nogle af de spor 
vi finder undervejs. Hver elev får deres eget gipsaftryk med hjem. Varighed 2-4 timer 
 
Besøg en konservator 
Når jægeren har nedlagt et særligt trofæ, og gerne vil bevare mindet om jagten, er 
konservatoren den der kan hjælpe. Vi vil besøge et konservatorværksted og høre om 
konservatorens arbejde. Varighed 2-3 timer. 
 
Opgaveløb 
På en tur rundt i Nørreskoven skal der løses en række opgaver omkring jagt og natur. 
Bagefter samles vi ved bålet og snakker om de rigtige løsninger. Varighed 3-4 timer 
 
Fremstil buer og pile 
Buen har været et af jægerens første våben. I dag er der stadig jægere der foretrækker at 
bruge buen som jagtvåben. På et par timer vil vi forvandle en hasselkæp til en flot langbue. 
Bagefter vil vi prøve at skyde med vores buer. Varighed 3-4 timer. 
 
En tur i skoven 
Skoven er et spændende sted med mulighed for masser af oplevelser. Oplev skovens 
planter og dyr få en god historie af vejlederen undervejs. Varighed 1-2 timer. 
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Jægerens værktøjskasse 
Jægeren har en lang række ting i sin værktøjskasse. Vi vil se på nogle af dem. 
Værktøjskassen indeholder flere slags våben og ikke mindst jagthunden. Naturvejlederen 
vise og demonstrere både våben og hunden i funktion. Varighed 1-2 timer. 
 
Hvis I skulle have andre ønsker, så er det muligt, lad os snakke om det. 
 
Et besøg aftales med: Naturvejleder Claus L. Olesen  
 Mobil: 2395 8106 
 E-mail: claus.l.olesen@skolekom.dk 
 
Pris: 25,- kr. pr. spejder og hvis der ønskes mærke til uniformen koster det yderligere 15,- kr. 
pr. mærke.  
 
Antal spejdere: Mindst 10, der er ingen øvre grænse men 40-50 anses for at være maksimalt 
hvis alle skal have udbytte af arrangementet, det kan være en fordel at dele større grupper.  
 
Adressen er:  Børge Hinsch Fondens Naturskole på Valdemars Slot 
 Slots Alleen 100 
 Troense 
 5700 Svendborg 
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LLeejj rr ffoorrmmeerr  
 
Om sommeren afholder Thurøbund 
Spejdercenter centersommerlejre. 
Centersommerlejrene varer en uge, fra 
lørdag til lørdag. Dvs. I som 
udgangspunkt deltager i en hel uge ad 
gangen. 
 
I centersommerlejrene vil der være 
andre spejdere på centeret samtidig 
med jer. Aktiviteter, fordeling af joller 
mm koordineres på et dagligt 
ledermøde. I centersommerlejrene er 
der rig mulighed for at lave noget 
sammen med de øvrige grupper fx. 
lejrbål eller natløb. 
Hvis en gruppe/division eller et korps 
ønsker at leje hele centeret skal der 
betales centerleje for minimum 200 
personer. 

I foråret afholdes en forweekend, hvor 
lederne fra grupper, der skal på 
centersommerlejr, har mulighed for at 
stifte nærmere bekendtskab med 
centeret og aktiviteterne. 
 
Hvis I besøger centeret i en weekend, 
kan der være andre grupper end jer, 
men der vil typisk være færre 
deltagere, så der er bedre muligheder 
for frit at vælge de aktiviteter, I har lyst 
til. 
 
Bor I i ejendomsudvalgets hytte, der 
ligger samme sted som centeret, kan I 
også deltage i centerets aktiviteter i det 
omfang, der er ledig kapacitet til det. 
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SSiikkkkeerrhheedd  
Vand kan være farligt, hvis man ikke 
passer på. Derfor sætter Thurøbund 
Spejdercenter sikkerheden i højsædet. 
 
Alle lejrdeltagere får udleveret en 
godkendt redningsvest, der altid skal 
bæres ved færdsel på broen og ved 
sejlads. 
 
Alle centerets joller er synkefri, så hvis 
I kæntrer, sker der ikke andet, end at I 
bliver våde! 
 
Den centermedarbejder, der er 
ansvarlig for sejladsen, afgør hvem der 
må sejle i hvilke joller, samt om der 
overhovedet må sejles pga. vejret. Den 
enkelte leder og spejder har dog altid 
ret til at sige fra, men har 
centermedarbejderen sagt nej til 
sejlads, kan den enkelte leder ikke give 
tilladelse til det. 
 
Uøvede sejlere får kun love til at sejle i 
et begrænset område (den inderste del 
af Thurøbund), der konstant er under 

observation af centermedarbejdere. 
Skulle en jolle kæntre er 
centermedarbejderne hurtigt ude ved 
den kæntrede i Dorryen. Kan en 
jollesejler ikke selv finde ud af at 
komme tilbage til broen, kommer 
medarbejderne også til undsætning. 
 
Hvis I sejler uden for Thurøbund 
udfyldes en sejladsjournal, der 
fortæller, hvor I tager hen, hvem der er 
ombord og hvem der er ansvarlig for 
sejladsen. Er I længere væk, fx. på 
hike, ringer I jævnligt hjem til centeret. 
 
Under alle former for sejlads skal 
spejdernes egen leder være på broen. 
 
Neden for er Thurøbund 
Spejdercenters regler for søaktiviteter 
gengivet. Udover disse regler gælder 
Det Danske Spejderkorps’ (DDS) 
regler for søaktiviteter selvfølgelig 
også. I kan læse om disse regler i 
DDSs Minihåndbog. 

 
 
Thurøbund Spejdercenters regler for søaktiviteter 
1. Styrmænd 
Før sæsonstart udnævner centerstyrelsen centerassistenter, der som styrmænd kan påtage 
sig ansvaret for centerets sejladsaktiviteter i et eller flere sejladsområder. Udnævnelsen sker 
normalt for en sæson, men kan når som helst trækkes tilbage. 
Udnævnelser og tilbagetrækning heraf noteres i centerstyrelsens referat. 
Styrmænd skal være øvede i sejlads i såvel de både som centret tilbyder sejlads i, som i 
centrets motorbåde. Styrmænd skal ligeledes have et godt kendskab til de sejladsområder, 
der er omfattet af deres udnævnelse. 
Ved søaktivitet udnævnes en styrmand til vagthavende. Alle centermedarbejder skal altid 
vide hvem der er den vagthavende styrmand. Det er vagthavende styrmands ansvar, at al 
søaktivitet finder sted i henhold til korpsets love og sikkerhedsbestemmelser samt 
Thurøbund Spejdercenters sejladsregler. 
 
2. Kontrol af centrets både 
Før benyttelse af bådene, normalt før sæsonstart, gennemgår centerleder og 
centerstyrelsens søkyndige medlem bådene ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, 
herunder ud fra korpsets regler. 
Ved opslag skal der være noteret, hvilke både der er godkendt. Evt. sejlforbud senere i 
sæsonen skal også noteres her. 
En godkendelse skal trækkes tilbage af dem, der har givet den eller af en styrmand, når der 
konstateres sikkerhedsmæssige mangler. 
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Ikke sejldygtige både fjernes fra pladsen eller markeres tydeligt. 
 
3. Kontrol før sejlads 
Før hver sejlads kontrollerer en styrmand, at materiellet er ubeskadiget, komplet og i orden, 
særligt med hensyn til sikkerhedsmæssige forhold. Småbåde med hyppig brug (optimister 
mv.) kontrolleres hver dag før første brug.  
Fartøjer med sikkerhedsmæssige mangler får sejlforbud. Efter udbedring af manglen kan 
forbudet hæves af vagthavende styrmand. 
 
4. Sejladsområder 

Sejladsområde 1: Thurøbund - synligt 
fra broen, er begrænset af en linie 
(kabel) mellem fiskerhusene på Grasten 
og sejlklubbens østligste bro. Der må 
ikke lægges til andre steder end ved 
centrets bro. 

 

Sejladsområde 2: Thurø Rundt, 
begrænses i vest af en linie fra 
anløbsbroen i Vindebyøre på Tåsinge til 
anløbsbroen i Christiansminde på Fyn, i 
syd af en linie fra Grønneodde på 
Grasten til Valdemars Slot og i øst af en 
linie fra Øgavl på Thurø til Skårupøre 
Odde på Fyn. Desuden må der sejles 
kystnært (højest 200 meter fra kysten) 
syd og øst om Thurø. 

 

Sejladsområde 3: Svendborgsund, 
svarer til sejladsområde 2 udvidet mod 
vest til en linie mellem Lehnsskov på Fyn 
og Vornæs på Tåsinge. 
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Sejladsområde 4: Tåsinge rundt , 
svarer til sejladsområde 3; men udvidet 
så det begrænses mod øst af en linie fra 
Thurø Rev til Næshoved på Langeland. 
Mod syd og vest må er sejles så øerne 
Skarø, Drejø, Hjortø, Birkholm og Strynø 
kan besejles ligesom Lindelse Nor kan 
besejles. 

 

Sejladsområde 5: Farvandet syd for Fyn 
- begrænset af søkort nr. 152 

Sejladsområde 6: Alle indre danske 
farvande. 

 
5. Tilladelse til sejlads 
Tilladelse udstedes af vagthavende styrmand, efter vurdering af vejr, vind, vejrudsigt, 
besætningens rutine, bådtype og ønsket sejladsområde. 
Vagthavende styrmand kan til enhver tid uden begrundelse indskrænke sejladsen til et 
mindre område og/eller et mindre antal fartøjer. Vagthavende styrmand kan desuden, 
ligeledes uden begrundelse, stille krav om kvalificerede fartøjsførere eller helt standse sø-
aktiviteterne. 
Følgende retningslinier gælder ved udstedelse af tilladelse til sejlads: 
Sejladsområde 1, Thurøbund: I vindstyrker indtil 6-8 m/sek. hvor der ikke er udsigt til mere 
vind, og når der opretholdes vagt på broen, må alle centermedarbejdere og deltagere i 
aktivitet føre alle ro- og sejlfartøjer (incl. kanoer). 
Sejladsområde 2, Thurø Rundt: Et eller flere fartøjer under kommando af medarbejder eller 
den deltagende afdelings leder kan meddeles tilladelse til sejlads i et begrænset tidsrum 
(ikke over 24 timer) i vindstyrker på ind-til 6-8 m/sek. 
Sejladsområde 3, Svendborgsund: Samme regler som for sejladsområde 2. 
Sejladsområde 4, Tåsinge rundt: Et eller flere fartøjer under kommando af en 
centermedarbejder eller anden sejladskyndig kan meddeles tilladelse til sejlads i et 
begrænset tidsrum (ikke over 36 timer) i vindstyrker på indtil 10 m/sek. 
Sejladsområde 5, Farvandet Syd for Fyn: Sejlads i Det Sydfynske Øhav udenfor 
Svendborgsund, men begrænset af Søkort 152, må kun finde sted efter tilladelse fra 
centerlederen eller vagthavende styrmand, og skal altid ske under kommando af en 
styrmand, der af styrelsen er godkendt som styrmand med tilladelse til sejlads i dette 
område. 
Sejladsområde 6, Øvrige indre danske farvande: Sejlads må kun finde sted tilladelse fra 
centerstyrelsen. Tilladelsen gives for hver enkelt sejlads. 
For søpejdere, der er medlem af anerkendte søgrupper under Det Danske Spejderkorps, 
samt for centerets egne medarbejdere gælder desuden: 
I vindstyrker indtil 10 m/sek kan der opnås tilladelse til sejlads i sejladsområderne 1 til og 
med 4, dog ikke ved varsel om hård vind. 
Sejler søspejdere i samme bådtype som de bruger hjemme og med en af centerets 
styrmænd eller egen fartøjsfører må der sejles i alle sejladsområder. 
Retningslinierne kan fraviges efter den vagthavende styrmands skøn over vejr og vind samt 
rutine hos dem der ønsker at sejle ud. Dette gælder f.eks. for spejdere der er sejlkyndige 
uden at være søspejdere. 
Forud for enhver sejlads udenfor sejladsområde 1 skal der udarbejdes en sejladsjournal, 
som skal underskrives af såvel den vagthavende styrmand som den ansvarlige for sejladsen. 
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6. Vagt på broen 
Sejler der ukyndige spejdere i sejladsområde 1, skal der være en styrmand på broen 
uafbrudt, og en anden medarbejder i nærheden til hvis der skal sejles til assistance. Ved 
særlige forhold kan styrmanden uddelegere brovagten til en medarbejder og selv have 
ansvaret fx fra en motorbåd. I så fald skal det sikres, at der er kommunikation mellem broen 
og styrmanden, som minimum med et tågehorn på broen og i motorbåden. 
Er der kun kyndige på vandet, skal der holdes regelmæssigt udkig fra broen. 
En af centrets motorbåde skal ligge klar til start straks, når der er både på vandet. 
Brovagten fører journal over alle sejladser ud over sejladsområde 1. I område 1 skal vagten 
hele tiden overvåge antallet af fartøjer på vandet. 
På en mast på broen etableres et signalflagsystem, hvormed den vagthavende kan signalere 
generelt sejlforbud, eller at alle skal sejle ind straks. 
 
7. Redningsmidler 
Alle skal bære korrekt fastspændt redningsvest, der er godkendt ifølge DDS’ 
søsikkerhedsbestemmelser, når de er på broen eller i fartøjerne. Centeret stiller godkendte 
redningsveste til rådighed for alle deltagere i centerets aktiviteter. 
Søspejdere kan anvende egne sejlerveste, hvis det er i overensstemmelse med deres 
gruppes regler. 
Centermedarbejdere kan anvende sejlerveste, og helt undvære veste når de er i fartøjer 
fortøjet ved centrets bro - f.eks. under instruktion, tilrigning og afrigning. 
Alle fartøjer skal medbringe øsegrej, fastgjort med fangline. Fanglinen skal have en længde, 
så den ikke behøver at blive løsnet ved øsegrejets brug. 
Ved sejlads udenfor sejladsområde 1 medbringes kompas i alle større fartøjer. 
Ved sejlads i område 2 og 3 om dagen medbringes desuden tågehorn i alle større fartøjer.  
Ved sejlads udenfor område 3 samt om natten medbringes desuden en dunk med 
nødsignaler m.m. i hver båd.  
Dunken med nødsignaler skal mindst indeholde 2 nødraketter og 2 orange røgblus. Ved 
sejlads i område 5 og 6 fordobles antallet af raketter og røgblus. Desuden skal dunken 
indeholde en vejledning i nødsignalernes brug. 
Centrets rednings- og svømmeveste kontrolleres hvert år for flydeevne (at de er intakte). 
 
8. Personlige krav 
Centeret forudsætter, at deltagende afdelinger har sikret sig, at der for hver enkelt spejder 
foreligger forældreaccept i overensstemmelse med korpsets regler. Centeret anbefaler, at 
deltagende afdelinger forud for deltagelse i centerets aktiviteter har gennemført 
svømmeaktiviteter med spejderne; men centeret stiller ikke noget direkte krav til deltagernes 
svømmefærdighed. 
Centermedarbejdere, som ønsker at benytte sejlervest i stedet for redningsvest, skal over for 
centerledelsen godtgøre, at han/hun er i stand til at svømme mindst 200 meter. 
Centermedarbejdere er selv ansvarlige for at kontrollere egne veste. 
 
9. Bådenes bemanding 
I henhold til kravene i Det Danske Spejderkorps' Sikkerhedsbestemmelser for Søaktiviteter 
har centerstyrelsen fastsat følgende krav til minimums- og maksimumsbemanding i centerets 
fartøjer, samt regler for hvem der må føre centerets fartøjer hvor: 
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Fartøj(er) 
Min. 
bemanding 

Max. 
bemanding 

Sejlads-
område Fartøjsfører 

Optimistjoller 1 2 1 
2 

Alle 
Centermedarbejdere 

Thurøjoller 1 4 1 
2-3 

Alle 
Centermedarbejdere 

Kanoer, 
glasfiber 1 4* 1-2 Alle 

Kanoer, alu 1 3 1 Alle 

Ålborgjoller 1 6* 1-3 
4-6 

Alle 
Styrmænd 

Svendborgjoller 1 7* 1 
2-6 

Alle 
Styrmænd 

Megin 1 5* 1-3 
4-6 

Alle 
Styrmænd 

Travalje 3 15 1-3 Alle 

Rojoller 1 4 1 Alle 

"Spanden" 
(Redningsbåd) 1 15 

1-2 
1-3 
4-6 

Alle ledere 
Centermedarbejdere 
Styrmænd 

Dory 
(redningsbåd) 1 6 1-3 

4-6 
Centermedarbejdere ** 
Styrmænd** 

Donald Duck 
(Instruktørbåd) 

1 6 1-3 
4-6 

Centermedarbejdere 
Styrmænd 

* For kanoer, Ålborgjoller, Ronæsjolle, Svendborgjoller og Meginjolle gælder 
at hike-oppakning reducerer max. bemanding med 1 person. 
** Fartøjsfører skal have og medbring enten speedbådskort, 
duelighedsbevis eller tilsvarende. Dette er fartøjsførerens eget ansvar. 
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PPrraakktt iisskkee  ooppllyyssnniinnggeerr   
Adresse 
Centeret har flg. Adresse: 
 Thurøbund Spejdercenter 

Grastenvej 204 C, Thurø 
5700 Svendborg 
tlf. 62 20 55 85  

 
Udlejening sker på adressen: 

Jørgen Jensen 
Stigevej 312 D 
5270 Odense N. 
e-mail: udlejer@tsc.dk 
tlf. 20 22 87 04 

 
Affald 
Affald anbringes i lukkede sække i 
affaldscontainere. Medbring selv 
affaldssække. 
 
Bad 
I kælderen under centerbygningen 
findes toiletter, vaskerender og 
koldt/varmt brusebad. 
 
Badning 
Kan ske fra broen eller stranden. Når 
der er søaktiviteter, vil badning være 
indskrænket til den ene side af broen. 
Vandet i Thurøbund er rent, men 
bunden er lidt stenet med en del 
muslinger, så det er en god idé at 
medbringe sko til brug i vandet. Der 
findes en fin offentlig strand ved 
Smørmosen, 2 km fra centeret. 
 
Betalingsbetingelser 
Centerlejen i 2008 er DKK 63,00 pr. 
person pr. døgn. En centerlejr er 
normalt en hel uge (7 døgn) fra lørdag 
til lørdag – prisen pr. deltager pr. uge 
er altså DKK 441,00. 
Overnatning udgør DKK 26,00 pr. 
person pr. døgn. 
 
Lejere som bor i Ejendomsudvalget 
ejendom Thurøbundhytten betaler DKK 
40,- pr. person pr. dag for evt 
centeraktiviteter (ud over hyttelejen). 

 
 

 
Lejen for søaktivitetslejre (typisk 
weekendlejre i for- og efterår) betales i 
to rater. Depositum (1. rate) betales 
ved kontraktens underskrift og ud gør 
halvdelen af lejen. Restbeløbet betales 
ca. 1 måned før lejren. Betalingsfrist 
fremgår af kontrakten. 
 
Ved afbud (eller reduktion i 
deltagerantal) efter de nævnte frister, 
kan indbetalte beløb kun forventes 
tilbagebetalt såfremt centeret kan 
udleje det lejede til anden side. 
Depositum (1. rate) tilbagebetales ikke. 
 
Overholdes betalingsfristerne ikke, kan 
lejemålet betragtes som annulleret og 
centeret kan leje ud til anden side. 
 
Broer 
Centerets bådebro er 70 m lang og 1,5 
m bred. Dybden for enden er ved 
normal vandstand ca. 2,5 m. Langs 
broens østside samt ved brohovedet 
findes en gravet rende med større 
dybde. 
 
Færdsel på broen må kun ske iført 
redningsvest, undtagen hvis der bades 
fra broen. 
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Det er ikke tilladt at anløbe andre 
bådebroer i Thurøbund med centerets 
fartøjer. 
 
Brænde 
Centeret leverer brænde i rimeligt 
omfang. 
For at spare på brændet skal I bruge 
brændselsbesparende komfurer ved 
madlavning. Hvis I ikke selv har nogle, 
kan I låne af centeret. Ikke alt brændet 
er pindebrænde, så det kan anbefales 
at medbringe nogle gode save. Rafter 
må selvfølgelig ikke brændes. 
 
Bybus 
Bybus nr. 201 går lige til centeret. 
Køreplan kan fås hos Svendborg 
bytrafik tlf. 62 21 19 04 eller på 
www.svendborg.dk 
 
Elektricitet 
El kan i begrænset omfang bruges 
men ikke på egen lejrplads. Har I et 
specielt el-behov, så kontakt os på 
forhånd. 
 
Forlejr 
Lørdag den 7. juni afholdes forlejr til 
centersommerlejrene. Indbydelsen 
sendes ud til alle tilmeldte grupper. Vi 
håber at se en eller flere ledere fra 
hver af grupperne. Programmet 
omfatter: 
Præsentation af centeret, materiellet, 
aktiviteterne, medarbejderene og ikke 
mindst jer. Grovplanlægning af de 
enkelte centeruger, herunder 
elventuelle fællesarangementer og 
hike. 
 
Færdsel 
Færdsel til centeret sker ad vores 
markvej fra Grastenvej. Færdsel over 
naboernes ejendommer er selvfølgelig 
ikke tilladt. Færdsel ad stranden mod 
vest i skoven er tilladt. Færdsel ad 
stranden mod øst bør kun ske i 
nødstilfælde, fx. for at assistere joller i 
vanskelligheder. 

Gods 
Skal I have lejrmateriel eller andet 
gods tilsendt inden i selv ankommer, 
bør I adressere det til centeret. I må 
ikke sende godset poste restante, da 
der ikke er nogen godsekspedition i 
Svendborg. 
 
Hytte 
Det er muligt at leje Thurøbundhytten, 
der ligger på samme grund som 
centeret. Udlejer er den samme som 
centerets. (se ”Adresse”) 
 
Internet 
I kan læse om centeret og besøge 
vores hike-service på 
internetadressen: www.tsc.dk 
Der er mulighed for trådløst internet på 
dele af lejrpladsen. Adgang til internet 
koster 100,- kr for en uge eller 
weekend. 
 
Lejrmateriel 
Vi forventer at I selv medbringer telte, 
gryder, økser, spader, besnøringsreb 
osv. 
 
Kiosk 
I centersommerlejrene har vi en kiosk, 
hvor der sælges is, slik, sodavand, 
postkort, t-shirts, stofmærker m.m. 
 
Kort 
Se 4 cm kort nr. 1312 II SØ 
 
O-løb 
O-løbskort overskovene på Thurø 
lånes på centeret. 
 
Post 
Til deltagerne i lejren er adressen: 
Spejderens navn 
Gruppens/afdelingens navn 
Thurøbund Spejdercenter 
Grastenvej 204 C, Thurø 
5700 Svendborg 
 
Udgående post kan afleveres på 
centerkontoret. 
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Priser 
Se under ”Betalingsbetingelser”. 
 
Proviantering 
Det er muligt at bestille proviant fra den 
lokale købmand gennem centeret. 
Proviantlister fås på centeret eller kan 
downloades på centerets hjemmeside. 
Proviant bestilles inden kl. 9.00 dagen 
før det skal bruges, kød dog 2 dage 
før. Provianten kan normalt afhentes 
fra kl. 13.00. Der er mulighed for at 
låne et helt eller et halvt køleskab. 
 
Rafter 
Der forefindes rigeligt med rafter til 
almindeligt lejrarbejde og 
pionerarbejde. Der må ikke saves, 
hugges eller slås søm i rafterne. 

 
Redningsveste 
Jf. Sikkerhedsbestemmelserne skal 
alle være iført redningsvest under 
søaktivitet. Centeret stiller 
redningsveste til rådighed. 
Redningsveste er dyre og skal 
behandles omhyggeligt efter de 
anvisninger, centermedarbejderne 
giver. Det er tilladt at bruge medbragte 
redningsveste, men ikke sejlerveste (jf. 
Det Danske Spejderkorps’ (DDS) 
sikkerhedsbestemmelser). 
 
Rejse 
Rejser I med offentlige transportmidler, 
tager I hele vejen til Svendborg med 
tog, hvis I kommer fra Jylland. Hvis I 
kommer fra Sjælland, tager I bus nr. 
910 fra Nyborg til Svendborg. Fra 

Svendborg går bybus nr. 201 til 
centeret (Grasten). Se under ”Bybus”. 
 
Ønsker I at leje en bus, kan I fx. 
benytte Frørup Rejser, tlf. 65 37 15 16. 
 
T-shirts 
T-shirts kan købes i kiosken. T-hirts 
kan forudbetilles hos udlejeren. Bestilte 
t-shirts afhentes gruppevis i kiosken. 
 
Telefon 
Spejdercenteret har tlf. 62 20 55 85. 
Centeret kan ikke påtage sig at tilkalde 
enkelte deltagere i centerlejre, men vi 
kan videregive en besked snarest 
muligt. Ledere kan i begrænset omfang 
benytte telefonen. 
 
Toiletter 
Toiletter findes kælderen under 
centerbygningen og evt. i skruvogn på 
lejrpladsen. I sørger selv for at holde 
toiletter og baderum rene. Centeret 
leverer toiletpapir og rengøringsgrej. 
 
Udflugter 
Omegnen rummer mange muligheder 
for at ”turiste”. Veteranfærgen Helge 
(tlf. 33 15 15 15) seljer fra Grasten til 
Troense, Valdemar Slot og Svendborg. 
Af seværdigheder i Svendborg kan 
bl.a. anbefales Naturama og Den 
gamle fattiggård Viebæltegård. 
Tronse på Tåsinge er en hyggelig 
gammel skipperby. Her kan I besøge 
søfartsmuseet og gå gennem 
Grønnegade med alle dens fredede 
huse til Valdemar Slot. 
 
Svendborg Turistbureau har tlf. 62 21 
09 80, www.svendborg.dk 
 
Vand 
Vandhane findes ved toiletterne. I 
medbringer selv vandspande/dunke. 
Vask må kun ske i vaskerenderne på 
toiletterne eller på egen lejrplads. 
Opvask sker selvfølgelig på 
lejrpladsen.
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SSeejj llaaddss  
De sidste sider i denne pjece 
indeholder lidt om knob, maritime 
udtryk, sejladsteknik og sikkerhed. Vi 
håber, at siderne kan hjælpe jer med at 
forberede jer til lejren på Thurøbund 
Spejdercenter. 
 
I kan hjemmefra øve jer i knobene og 
de maritime udtryk, men siderne skal 
ikke opfattes som en lærebog, som I 
skal kunne udenad, inden I kommer til 

Thurø.  I kan bruge siderne som I har 
lyst og behov for. De må gerne 
kopieres. 
 
Hvis I har lyst til at vide mere om 
søaktiviteter, inden I kommer, kan I 
finde mere information i Det Danske 
Spejderkorps’ (DDS) hæfter: Hej 
Søspejder, Søspejd II og Søspejd III, 
der alle kan købes i spejdersport. 

 
Knob 
Til søs er det vigtig at kunne binde 
knob rigtigt, så de både holder og er til 
at få op igen. 
 
Nedenfor er vist en række knob, som 
er nyttige at kunne. 
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Maritime ydtryk 
Alle del på en båd har et navn. 
Nedenfor er en tegning af en 
optimistjolle med navnene på nogle af 
delene. 
 
Det er meget lettere at forklare dig, 
hvordan du skal sejle, hvis du kender 
de mest almindelige udtryk. 

Fx er det mere præcist og forståeligt, 
hvis vi siger: ”Træk sværdet lidt op” i 
stedet for: ”Træk lidt op i den plade, 
der går ned midt i båden”, men det 
kræver jo, at du ved, hvad et ”sværd” 
er. 
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Sejladsteknik 
 
At krydse 
 
Et sejlskib drives frem af vinden, men 
du kan ikke sejle lige mod vinden. Hvis 
du forsøger at sejle lige mod vinden, vil 
sejlet bare blafre og du vil ikke komme 
fremad. 
I stedet må du sejle skråt mod vinden 
og siksakke dig frem. Det kaldes at 
krydse. 
Nedenfor kan du se en jollesejler, der 
krydser. 
 
Her ser du en optimistsejler, der er ved 
at lave en vending (”går over stag”) 

 
 
Først skubber du rorpinden fra dig, så 
jollen drejer op i vinden 
 
Flyt dig så roligt over i den modsatte 
side 
 
Sejlet fyldes og du sejler af sted i sden 
nye retning (på den nye halse) 
 
Sejlets placering i forhold til vinden 
 
For at du kan få mest mulig fart på 
jollen, skal sejlet stå rigtigt i forhold til 
vinden. 
Det ser måske lidt indviklet ud, men 
når først du kommer ud på vandet, 
finder du hurtigt ud af det. 
 

Placering i jollen 
 
Det er vigtigt, at du sidder rigtigt i 
jollen, dvs 
 
Ikke bagerst Ikke helt foran 
Men i midten Ikke i samme side som 
sejlet 
Men i modsatte side af sejlet, så du 
kan afbalancere vindens pres på sejlet 
 
Kanosejlads 
For at få kanoen til at sejle godt, skal 
du have godt fat om padlen, dvs: 

• Den hånd nærmest 
vandet holder ca. 10 cm 
over bladet 

• Den hånd længst fra 
vandet holdet om enden 

Det kan godt være lidt svært at få 
kanoen til at sejle derhen man vil, men 
på tegningen kan du se, hvordan man 
drejer kanoen. 
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Lidt regler 
• Når en jolle skal i eller op ad 

vandet, skal du altid bære den 
hele vejen. Hvis jollen bliver 
trukket hen over bunden, bliver 
den hurtigt slidt og går i stykker. 

• Træd aldrig op i, eller sid på en 
jolle, der ligger på land. Jollerne er 
lavet af relativt tyndt materiale. 
Når jollerne er i vandet, der giver 
efter, kan de sagtens holde, men 
hvis de er på land, går de i 
stykker, hvis man træder på dem. 

• Træd altid midt i jollen. Hvis du 
træder på siden af jollen, risikerer 
du, at den kæntrer! 

• Stå aldrig op i jollen. Du kan 
meget let få overbalance og jollen 
kæntrer! 
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Sikkerhed 
Når man beskæftiger sig med 
søaktiviteter, er det nødvendigt, at 
sikkerheden er i orden. 
Centeret sørger for den bedst mulige 
sikkerhed, bl.a. ved at bådene er i 
forsvarlig stand og at der altid er vagt 
ved broen. Men der er nogle ting, du 
selv skal sørge for. 
• Når du kommer til Thurøbund, får 

du udleveret en redningsvest og 
du får instruktion i, hvordan den 
skal bæres korrekt. Når du er ude 
at sejle, skal du altid bære 
redningsvest. Det gælder også, 
når du færdes på bådebroen med 
mindre du bader. 

• For at hindre, at du falder i vandet 
og slår dig og for at skåne vores 

bro, er det forbudt at løbe på 
bådebroen. 

• Det er en stor fordel, hvis du kan 
svømme, så tag en tur i 
svømmehallen og øv dig inden 
lejren. Du kan dog godt være 
med, selvom du ikke kan 
svømme. 

• Hvis du kæntrer, er det vigtigt, at 
du bevarer roen og bliver ved 
jollen. Nedenfor er vist, hvordan 
du rejser en kæntret optimistjolle 
op. Det er ikke så let, men hvis du 
vælter, kommer vi hurtigt til hjælp, 
så der er ikke noget at være 
bange for.

•  
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