
   
 
 

 

THURØ 33-TRÆF 2022 

Den 6.-7. august 2022 

 

Kære Thurø 33-sejlere! 

 

Thurø 33-klubben og Walsteds Baadeværft indbyder hermed alle Thurø 33-sejlere til det sjette sommertræf 

for Thurø 33-både hos Walsteds Baadeværft på Thurø. Alle Thurø 33-sejlere er velkomne uanset 

medlemskab af klubben. 

 

Træffene hos Walsted har været en institution siden klubbens start. Det første var i 2006, og siden har vi 

mødtes til mindeværdige sammenkomster med 3-4 års intervaller. Det planlagte træf i 2020 måtte 

desværre aflyses på grund af Corona-situationen, men nu håber vi, at der ikke byder sig forhindringer for 

hyggeligt samvær, bådbesigtigelse, spisning, dæksparken, røverhistorier m.v.  

 

Kom og mød nye og kendte Thurø 33-sejlere og se, hvordan en Thurø 33 i øvrigt også kan indrettes! Skulle 

det knibe med at komme sejlende til, er dette ingen hindring. 

 

Program 

Lørdag 

• Ankomst i løbet af dagen 

• Kl. 15:00: præsentation af Walsteds Baadeværft v/Sonja Walsted 

• Bådbesigtigelse 

• Kl. 18:00: middag fra Spisetid i Svendborg 

• Hyggeligt samvær, … 

Søndag 

• Fælles morgenmad 

• Måske en lille spadseretur i det smukke nærområde? 

• Måske lidt mere bådbesigtigelse efter aftenens drøftelser? 

• Afgang 

 

Fortræf i Rudkøbing fredag den 5. august 

Der er som regel nogle både, som mødes aftenen forinden i en havn i nærområdet og sejler i samlet flok til 

Walsteds om lørdagen. For hvem der måtte have lyst, er det muligt at mødes fredag i Rudkøbing til en gang 

grill og snak. Giv venligst besked forinden, se kontaktoplysninger nedenfor. 

 

Pris 

Arrangementet koster kr. 400,- per person incl. spisning. Drikkevarer til middagen er eget arrangement. Der 

betales ikke havnepenge hos Walsteds. 



   
 
 
 

Tilmelding 

Tilmelding sker ved mail til peter@hyllested.eu senest torsdag den 28. juli. Ved tilmelding indbetales kr. 

400,- per deltager (reg.nr./konto nr.: 2255 / 9029 446 307 eller BIC/IBAN: NDEADKKK / DK90 2000 9029 446 

307 eller MobilePay: 9381YP). Husk at angive navn på båd og antallet af deltagere.  

 

Hvor 

Walsteds Baadeværft A/S, Saugskærvej 21, Thurø, 5700 Svendborg 

For søfarende: 55° 2.44´ N  10° 39.66’ E 

 

Kontakt 

Peter Hyllested: tlf. 41 62 48 85, peter@hyllested.eu 

Flemming Eriksen: tlf. 24 68 63 28, flemming@eriksen.mail.dk 

Jesper Nielsen: tlf. 40 74 33 40, jn@jevas.dk 

Jørgen Andreasen: tlf. 23 72 57 60, jamonand@gmail.com 

Niels Eriksen: tlf. 27 95 35 73, nier@hofor.dk 

 

 

 
 

Vi ses! 
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