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Sidste nyt 
 

Brug vores webshop på hjemmesiden og få dine vare 
direkte til døren. Nemmere kan det ikke blive! 

www.sejlerbixen.dk 
 

Du skal også være velkommen i vores butik i Struer. 
 

Vi handler med Marineworld, Watski, Columbus ma-
rine, Palby og mange flere. 

 

Vi tager også ud og klargøre både, med polering 
samt bundrenovering/behandling. Bestil tid allerede 
nu. 

 

Vi sælger og montere kvalitets instrumenter fra 
Raymarine/Geonav/Garmin. 

 

Der er lørdags åbent 9 - 12.00 frem til 1. maj. 

 
Bedre brugte både tages i kommission. 

 SejlerbiXen   
 

 9785 4295/4063 0529 
V/Susanne og Mads Bendix 
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KOLOFON 

Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk  Postgiro: 118-2684 
Villemoesparken 4 Beliggenhed: Vinkelhagevej 10B Telefon: 9782 2868 
7620  Lemvig Bådhal: Strandvejen 23  Bank: 7730 000204289-8   

 
BESTYRELSE 
Kai Werner Hansen Formand  9781 0450 

Jens Peder Østergaard Kasserer   9788 9003 

Eva V. Abrahamsen Sekretær  9782 3173 

Niels Bækdal Sejl.udv.  9282 2190 

Kurt Jeppesen Surfudv.  9782 0237 

Jens Peder Hilligsøe Jun.udv.  9781 0179 

Niels Kjærgaard  Arr.udv   9781 1551 

DEADLINE  10. marts 2008 
REDAKTION: 
Irene Wrist  9781 0089 
iw216grace@hotmail.com 
  

ANNONCER 
Private: Gratis 
Øvrige: 1/1-side kr. 1.100 
For 1 år 1/2-side kr. 650 
= 4 nr. 1/4-side kr. 375 
(excl. Moms) 1/8-side kr. 225 
Farvetillæg 1/1-side kr. 500 
Farvetillæg 1/2-side kr. 300 

 
 
UDVALG 
FORRETNINGSUDVALG 
Formand, kasserer, sekretær  
 
SEJLADSUDVALG 
Niels Bækdal (formand) 9782 2190 
Kristen V. Jepsen 9782 2854 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 
 
SURFUDVALG 
Kurt Jeppesen (formand) 9782 0237 
 
JUNIORUDVALG 
Jens Peder Hilligsøe(formand) 9781 0179 
 
ARRANGEMENTSUDVALG 
Niels Kjærgaard (formand) 9781 1551 
Renata Kjærgaard 9781 1551 
Kirsten og P.E. Larsen 9782 2208 
Lone Zehngraff  9782 2190 
Niels Bækdal 9782 2190 
 
KLUBHUSUDVALG 
Bent Thorhauge (formand) 9782 0007 
Kai Werner Hansen 9781 0450 
Irene Wrist 9781 0089 

MARINAUDVALG 
Plads: Knud Kristan Wrist 97810 089 
Kai Werner Hansen 97810 450 
Gæstelejeopkræver: Henvendelse til klubben 
 
HALUDVALG 
Poul Erik Larsen (formand/traktor) 9782 2208 
Gerhard Jûrgensen 9783 6433 
Kai Werner Hansen 9781 0450 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 
Kristen V. Jepsen (traktorfører) 9782 2854 
 
SEJLERSKOLE 
Bjarne Stougaard 9782 1051 
 
KLUBMÅLER 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 
 
 

SPRØJTEN- medlemsblad for Lemvig Sejlklub. Udkommer 4 X årligt. Oplag 350 stk. 
Artikler, indlæg, annoncer m.m. indleveres til redaktøren iw216grace@hotmail.com 
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 ORIENTERING FOR MEDLEMMER 
 
Lemvig Sejlklub er stiftet den 15. juni 1922 
Medlem af Dansk Sejlunion under Dansk Idrætsforbund og er tilsluttet Limfjordskredsen 
 
KONTINGENT  Junior (0-18 år): kr. 375,-  Ægtefælle, passiv, pensionist kr. 275,- 
pr. 1/4-07 Senior (18-65 år): kr. 560,-  
 Henvendelse om medlemsskab til sekretæren 
 
KLUB- Depositum for nøgler kr. 60  
EFFEKTER Klubhus (K), klubhus + bådhal (B), surfskur + baderum (E), 
 optimistskur + baderum (J),  
 Klubstander til bagbord saling kr. 60, Klubstander, selvklæbende plast kr. 10,  
 Klubemblem, emalje til knaphul kr. 25, Klubemblem, stof  kr. 10,  
 Henvendelse om lån af nøgler og køb af effekter til sekretæren 
 
SPRØJTEN Medlemsblad, udkommer 4 gange årligt: januar, april , september, november 
KLUB- Om vinteren: hver søndag kl. 10-13 Sejlersnak i klubhuset  
ARRANGE- Om sommeren:  tirsdage   kl. 18.40 Kapsejlads for kølbåde 
MENTER   onsdage  kl. 18.30 Optimistsejlads, Surfsejlads  
                             
KLUBBÅDE Klubben råder over følgende fartøjer og materiel: 1 IF-kølbåd, 17 optimistjoller, 
 4 surfbrædder + trailer,  1 europajolle,1 laserjolle, 1 Limbo-jolle m/10 hK motor 
 1 Rudkøbing-jolle  m/10 hK motor, 1 Hobro-jolle m/dieselmotor, 1 606-kølbåd 
 
KLUBHUSET Kan lejes 8. nov. - 23. apr. af medlemmer. Henvendelse til kassereren 
 Pr. døgn incl. service, excl. rengøring (kr. 300)  kr. 1.200,- 
  
MARINAEN Lemvig Marina ejes af Lemvig Kommune og administreres af  Sejlklubben  
Er med i  Havneplads fås ved henvendelse til marinaudvalgets pladsfordeler 
Frihavns- Afmelding af plads skal ske inden 1.  marts til marinaudvalgets pladsfordeler 
ordningen Pæleleje pr. sæson 1/4 - 15/11-2008 incl. moms:  
 2,0 m: kr. 1.865,00  2,5 m: kr. 2.331,25  3,0 m: kr. 2.797,50 
 3,5 m: kr. 3.263,75 4,0 m: kr. 3.730,00  5,0 m: kr. 4.662,50 
 Gæsteleje i 2008: 90 kr./døgn heraf 30 kr./døgn i miljøafgift (strøm, og bad).   
 
BÅDKRAN Medlemmer: (ikke passive) kr. 550,-  pr. år. 1/1 – 31/12 
 For medlemmer, der har betalt indskud  kr. 3000,- i 2005, nedskrives dette med 
 kr. 300,- pr. år, samtidig med, at der betales kr. 150,- pr. år 
 Enkeltløft: kr. 400,- (også for ikke-medlemmer) 
 
MASTEKRAN  max. 150 kg   Kun for  medlemmer 
PONTON    Kun for  medlemmer 
 
SLÆBESTED  kan gratis benyttes af alle 
 
BÅDHAL/ Pris pr. sæson pr. m2  kr. 50,00 (længde x bredde)     Kun for medlemmer 
VINTEROPBEV. Pris pr. sæson pr. m2  kr. 70,00 (længde x bredde)     Ikke- medlemmer 
 Henvendelse om plads til haludvalgets formand.  
  
 
SURFSKUR/ Pris pr. bræt pr. sæson kr. 50,- 
SURFSTATIV Henvendelse til surfudvalgets formand Kun for medlemmer 
 
JOLLE- Joller kan gratis anbringes på jollestativet. Kun for medlemmer  
STATIVER  Henvendelse til juniorudvalgets formand 
 
HAVEAFFALD Haveaffald må fra den 1.3-23.6 henkastes på anvist plads 
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Formanden har ordet 
Det er i denne tid, at vi som sejlere er 
gået i sejl-dvale, men vinterperioden 
byder heldigvis på en række arrange-
menter, der kan give nye oplevelser, 
som foredrag om langtur til Skotland, 
foredrag om meteorologi, fællestur til 
North Sails og en række kapsejladsafte-
ner, som er omtalt i denne udgave af 
Sprøjten. Du kan i øvrigt finde datoerne 
på www.lemvigsejlklub.dk under 
”kalender” ligesom de fremgår af op-
slaget på opslagstavlen i klubhuset. 
Årets generalforsamling blev gennem-
ført i en god og konstruktiv ånd. Der 
kom nogle forslag på bordet, bl.a. en 
opdatering af mastekranen ved at forhø-
je den, så den også kan håndtere de sto-
re master. Det arbejdes der på for tiden, 
så jeg tror at vi kan glæde os over en 
forbedret mastekran i foråret. Der var 
også forslag fremme om, at uddele gra-
tis klubstandere til bådejere, så vi ikke 
skal se på slidte og grimme klubstande-
re i masterne. Egentlig er det den enkel-
te bådejers ansvar at sørge for at have 
en frisk stander i masten, men efter at 
have drøftet forslaget i bestyrelsen, er 
vi blevet enige om, at vi vil uddele gra-
tis klubstandere til alle bådejere, der 
deltager aktivt på klubhusdagen. Det er 
besluttet udfra administrative hensyn og 
udfra et noget-for-noget princip. Der 
var også forslag fremme om, at droppe 
de forskellige kontingentstørrelser og 
indføre et ensartet kontingent for alle. 
Vi har ganske rigtigt, en del forskellige 
kontingent-størrelser, men om det skal 
ændres, vil vi drøfte grundigt i bestyrel-

Traktorførere 
Bo Ravn 9782 3950 
Jens Peder Østergaard 9788 9003 
Kristen V. Jepsen  9782 2854 
Leif Wæver  9782 1810 
Niels Bækdal 9782 2190 
Poul Erik Larsen  9782 2208 
 

Kranførere 
Bent Sørensen 9782 1203 
Bent Thorhauge 9782 0007 
Finn Ruby 9788 7092 
Gerhard Jürgensen 9783 6433 
Jens Peder Østergaard 9788 9003 
Karsten Eriksen 2032 0416 
Knud Erik Mose 9782 0775 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 
Kristen V. Jepsen 9782 2854 
Michael Riis 9782 3393 
Niels Lehmann Jensen 9782 1257 
Ole Mose Jeppesen 9782 1275 
 

 NYE MEDLEMMER 
Helge Andersen 
Annette Østergaard 
 
VELKOMMEN 
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. sen og evt. komme med en ændret ind-
stilling på næste generalforsamling. 
På generalforsamlingen, var der gen-
valg til Kurt Mose Jeppesen i Surfafde-
lingen, Niels Kjærgaard i arrange-
mentsudvalget, samt til Jens Peder 
Østergaard som kasserer og Eva Abra-
hamsen som sekretær. 
Årets sejlere blev Merete og Niels Leh-
mann Jensen, som altid møder flittigt 
op, når der skal bruges hjælp i klubregi 
og gerne stiller båd til rådighed, når vi 
får besøg udefra i klubben og i det hele 
virker for et godt klubliv. 
Jeg vil her gerne gentage mine ord fra 
beretningen om, at vi har en god og 
konstruktiv dialog med Havnefoged 
Svend Aage Lauridsen om nye plads-
numre til pælepladserne, samt en mo-
dernisering af badefaciliteterne for vore 
gæstesejlere. Så jeg ser med glæde og 
optimisme frem til sejler-sæsonen 
2008. 
Med håbet om en god sejlsæson med 
lun medvind i 2008, ønskes alle et godt 
Nytår. 
Vi ses derude. 
 
Kai Werner 
 

 

 

Halbrugermøde 
Brugerne af BÅDHALLEN indkaldes 
hermed til møde  

onsdag den 30. januar kl. 19.30 

I klubhuset. 
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 Vind og vejr for lystsejlere 
Foredrag af Martin Ditlevsen fra DMI i Karup. 

 

TIRSDAG DEN 5. FEBRUAR KL. 19.30 
 
Vejret er en at de vigtigste parametre for udøvelsen af vores fælles hobby: ”at færdes 
sikkert på vandet”. 
En pålidelig vejrudsigt er altafgørende, når der skal tilbagelægges længere afstande på 
ferieturen. 
Selv om vejrudsigterne er meget pålidelige, sker det ofte, at sejlere bliver overrasket af 
vejret. Speciel kraftig vind fra den forkerte retning opfattes ubehagelig, og giver oplevel-
ser, der kan få selv garvede sejlerfamilier til at disharmonere. Derfor er det vigtigt at for-
stå vejret. 
 
Martin Ditlevsen vil forklare om følgende emner: 
 
Generelt om vejrforholdene på vore breddegrader 
 
Hvad ligger bag en vejrudsigt, og hvordan forstår vi den rigtigt. 
 
Kan man selv være opmærksom og forudsige vejret 
 
Hvordan påvirker land og skyer vinden, og hvordan kan vi drage fordel deraf. 
 

Der er lagt op til et spændende foredrag netop set med vi sejleres øjne. 

 Udflugt  udflugt  udflugt  udflugt 
 

Lørdag den 9. februar 2008 
 

Hvis der er tilstrækkelig interesse vil sejlklubben arrangere en tur til København, hvor 
vi vil besøge NORTH SAIL og evt FAIRPOINT ( importør for Garmin) i Allerød. 
 
Vi forestiller os en en-dags bustur, hvor vi tager fra Lemvig ved 8.00 tiden om morge-
nen, og er retur ca. kl. 23.00 om aftenen. 
 
NORTH SAIL ved Theis Palm vil fremvise deres flotte nye sejlloft, og forklare om 
produktionen af sejl. Der vil sandsynligvis være produktion til de store kapsejladser 
rundt om jorden på dette tidspunkt, så der vil være noget at se på. 
 
Prisen forventes at blive 150 – 200 kr. pr. person. 
 
Tilmelding til  Niels Bækdal             9782 2190 
   Knud Kristian Wrist  9781 0089 
   Kristen V.Jepsen        9782 2854 
 

Tilmelding skal ske senest den 27. januar. 
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Foredrag om sejlads i Skotland 
v/Kamma og Mogens Termansen 

S/Y Pinafore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”det bedste og flotteste sejladsområde i Europa, - og så kun få døgns sejlads fra Dan-

mark”. 
 

Oplev dette spændende foredrag: 
Onsdag den 20. februar 2008 kl. 19.30 

 
Efter at Kamma og Mogens i over 20 år har sejlet danske farvande tynde, har de 

siden 2000 sejlet i Skotland, - de først 2 år i henholdsvis 1½ og 2½ måned. I 2002 sejlede 
de i Skotland i 4 måneder, hvorefter de fik fast bådplads i Craobh Marina på den skotske 
vestkyst. Fra og med 2003 har de hvert år levet i båden i 6 måneder og med udgangs-
punkt fra Craobh Marina sejlet rundt i Skotland. 

 
De vil i de to gange en time foredraget varer, kort berøre sejlads over Nordsøen 

og detailleret fortælle om sejlads gennem Caledonian Canal, på den skotske vestkyst 
(som er deres primære sejladsområde), på Clyde og til Orkney. De vil komme lidt ind på 
den skotske historie, - og frem for alt vil de vise billeder.  

 
Ved sejlads i Skotland bevæger man sig fra det ene fantastisk smukke område til 

det andet. Der er et enestående dyreliv, hvor man altid møder marsvin og sæler og jævn-
ligt delfiner, spækhuggere, minkhvaler og brudgehajer. Sejlmæssigt er der dejligt mange 
udfordringer blandt andet med strøm og tidevand. Der er mulighed for at sejle i beskyttet 
farvand såvel som i åbnet vand ”på kanten af Atlanten”. Der er ikke mange marinaer, 
man kan søge til, men utroligt mange ankerpladser, som man i reglen kan have helt for 
sig selv, - kort sagt nok det bedste og flotteste sejladsområde i Europa, - og så kun få 
døgns sejlads fra Danmark. 
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Få en hilsen fra  
SEKRETÆREN 

Vil du have en mail et par dage før 
et arrangement, så send din e-
mailadresse til sekretæren: 
eva_abrahamsen@hotmail.com. 
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Kapsejladsaftener. 
Igen i år vil Finn Nikolajsen arrangere et par aftener, hvor han i fortsættelse af sidste år 
forklarer om hvordan vi får mest fart ud af båden. 
 
Det endelige indhold ligger ikke fast i skrivende stund, så har du noget du ønsker forkla-
ret, er du velkommen til at skrive til Finn på mailadressen fn@ctsalmon.dk. Mød op, så 
du kan få endnu mere ud af kapsejladserne 
 
11. marts Kapsejladsteknik med Finn 
 
25. marts Kapsejladsteknik med Finn 
 
8. april Præsentation af den  kommende sæson 

• kapsejladskalenderen 
• ny løbssammensætning  !!!!!!! 
• kapsejladsregler ( hvis der bliver tid) 

 
Kapsejladsudvalget 

LEMVIG BEDDING 
HAVNEN 34 
7620 LEMVIG 
TLF.: 2170 9002   
 
Alt i træ, glasfiber og maling   

 
Åben hverdage kl. 7.00-16.00 
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Bestyrelsens beretning 
2007 
Lemvig Sejlklubs 84. generalforsamling 
den 28. november 2007. 
Sejlklubbens Medlemstal 
 

Da vi gik ind til årets sæson, vidste vi, at 
antallet af juniorer ville falde kraftigt, bl.a. 
som følge af, at en del af juniorerne havde 
nået den alder, hvor de skulle på efterskole. 
Jeg vil senere i beretningen vende tilbage til 
de tiltag, der blev igangsat af juniorafdelin-
gen og øvrige tiltag for at skaffe flere med-
lemmer til klubben. Men vi kan dog sam-
menlagt notere en fremgang på 7 medlem-
mer til ialt 238 medlemmer af Lemvig Sejl-
klub. Fordelingen på medlemskategorier ser 
således ud for de seneste år: 
Medlemstal:  

Foranlediget af en situation, hvor en båd-
ejer tilmeldte sig som passivt medlem, for 
at komme med i kranordningen, har vi haft 
en diskussion i bestyrelsen omkring det 
rimelige i, at man kan nøjes med at være 
passivt medlem af sejlklubben og så benytte 
sig af de faciliteter som vi har investeret i. 
Det har medført en beslutning i bestyrelsen 
om, at hvis man ønsker at benytte sig af 
sejlklubbens faciliteter, det være sig kran, 

vinteropbevaring m.v., ja så skal man være 
aktivt medlem. Passivt medlemskab er for 
dem der ønsker at bevare en tilknytning til 
sejlklubben og få Sprøjten tilsendt. Sådan 
forholder det sig iøvrigt i de fleste forenin-
ger. Vi har en undtagelse i administrations-
aftalen med Lemvig Kommune, hvor vi 
ikke kan kræve medlemsskab for at få en 
pæleplads, men dér får vi til gengæld en 
højere lejeindtægt. 
 

Bestyrelse /forretningsudvalg 
Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft 
et år med det sædvanlige antal møder, der-
udover har vi haft møde med udvalget for 
Teknik og Miljø i foråret. Det var en fornø-
jelse at have besøg af 7 politikere der udvi-
ste engagement og interesse for vores Mari-
na og var meget positive overfor nye bade-
faciliteter, nye pæle til erstatning for de 
dårlige, nye ”nummerplader” til pæleplad-
serne m.v. Jeg vil vende tilbage til de mere 
konkrete tiltag, under omtalen af Mari-
na’en. 
 

Surfudvalget 
Sæsonen 2007 har været præget af godt 
surfervejr. Der har nemlig været rigeligt 
med vind ! Efter en god start i foråret, hvor 
der på ”surfernes dag” som altid er Grund-
lovsdag, var pæn interesse, kunne der møn-
stres 19 sejlere i foråret. Men efter sommer-
ferien, faldt interessen. Igen spiller ophold 
på efterskolerne ind. Der har ikke været 
basis for at afholde klubmesterskab i år. 
Der var pæn interesse ved sommerskole-
aktiviteten, men desværre ikke til en mere 
blivende medlemsskare. Vi prøvede i øvrigt 
at koble andre aktiviteter på surfer-dagen, 
således at der var åben båd for alle interes-
serede. Vi havde således en motorbåd, en 
motorsejler og en sejlbåd klar til at sejle en 
tur med interesserede, men der mødte ikke 
én eneste op. Det var finregn på dagen og 
det kan have holdt folk hjemme. Men vi 

  2007 2006 2005 2004 

Seniorer 144 131 136 140 

Juniorer 4 11 23 20 

Ægtefæller 36 35 36 32 

Passive 24 27 27 24 
Pensionister 30 27 24 21 

Andre 0 0 0 1 

Ialt 238 231 246 238 
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prøver igen næste år med sådant et ”åben-
marina” arrangement og her synes jeg at 
medlemmerne skal slå et kryds i kalende-
ren, for det giver jo også mulighed for at 
prøve at sejle i noget andet end  det man 
plejer. 
Måske har man haft lyst til at prøve et surf-
brædt, eller en jolle eller en anden type båd. 
Så er det oplagt at møde op Grundlovsdag i 
Marinaen og komme ud at prøve noget nyt. 
 

Sejlerskolen 
Også i år har vi kunnet glæde os over, at 
sejlerskolen har været aktiv. Der har været 
4 elever i år, og det har været aktive elever 
med en høj mødeprocent der også var frisk 
på at deltage i klargøringen af IF’eren ved 
klubhusdagen. Det var i øvrigt herligt at 
læse om skolebådens møde med kongeski-
bet i forrige nummer af Sprøjten. Der er 
allerede nu flere elever der tilkendegiver, at 
de ønsker at fortsætte næste, så det lover 
godt for den kommende sæson. Bjarne har 
taget sig af de fleste sejladser, men Bo, 
Eivind og Laurits har også hjulpet til i år. 
 

Juniorudvalget 
Efter at have oplevet en kraftig tilbagegang 
i slutningen af 2006, blev det en svær op-
start på sæsonen 2007. Der var planer om at 
lave en solid indsats for at gøre opmærk-
som på jollesejlads og det var aftalt, at 
Dansk Sejlunions ”Blå karavane” skulle 
besøge Lemvig og lave et arrangement i 
løbet af forsommeren. Men det blev annul-
leret, da man har valgt at nedlægge projekt 
”Blå karavane”. Så vi måtte selv finde på 
noget. Umiddelbart efter sommerferien, 
blev der indrykket et par annoncer og det 
gav faktisk 10 henvendelser. Og selv om 
vejret drillede kraftigt med regn og kuling 
de første par klubaftener efter sommeren, så 
kom der gang i sejleriet. Og der er en god 
og spirende optimisme i juniorafdelingen. 4 
af de nye forældre har selv været jollesejle-

re. Der har ikke været afholdt stævner i år, 
men efter Nytår går man i gang med teori 
m.v. så forhåbentlig ser vi en jolleafdeling i 
vækst næste år. 
Arbejdet i juniorafdelingen er helt og hol-
dent afhængig af en aktiv deltagelse af for-
ældrene, så herfra skal lyde en stor tak for 
indsatsen til forældre og trænere. 
 
Sejladsudvalget  
Kapsejlads: 
 

Kapsejlads er en sport i fremgang i Lemvig 
Sejlklub. Mange sejladser er afviklet med 
over 20 deltagende både, og konkurrencen 
er så tæt, at Thorhauge til tider har haft 
meget travlt ved tidtagerbordet. Sæsonen 
har været meget fin, uden de store proble-
mer med aflysninger, hvorfor sejladserne er 
afviklet til de flestes tilfredsstillelse. 
 

Årets klubmestre blev: 
Jørgen Gyberg i klassen for de mindre både 
og Finn Nikolajsen i klassen for de større 
både. 
 

Vinder af Jubii-sejladsen blev Svend Aa-
ge Lauridsen, medens vinder af afslutteren 
blev Bent Sørensen. 
 

I år var der et spændende nyt tiltag i form af 
4 singlehandsejladser og da der deltog ikke 
mindre end 16 både i sejladserne, må dette 
nye tiltag siges at være en succes. Det var 
en helt ny fornemmelse, når skipper selv 
måtte klare alt ombord og ikke havde nogle 
gaster at råbe ad. Knud Kristian vandt alle 4 
sejladser, så det var let at finde frem til vin-
deren af serien. 
 

Vi kan se, at en del nu er begyndt at bruge 
klubbens hjemmeside, hvor Knud Kristian 
flittigt lægger kapsejladsresultaterne ind, så 
de kan ses allerede dagen efter sejladserne 
er afviklet. Fortsættes på side 14 
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AKTIVITETSKALENDER 
1. Kvartal 2008 

  JANUAR   FEBRUAR   MARTS 

1 Nytår 1  1   

2   2   2  

3   3   3   

4   4  4  Best.møde 19.30 

5   5  Meteorolog 19.30 5  

6   6  6   

7   7   7   

8   8  8   

9   9  Tur til København 9 Pølsedamer 10.30 

10  10   10 Deadline Sprøjten 

11   11   11 Kapsejladsaften19.30 

12   12   12  

13   13   13  

14  14   14  

15  15  15   

16   16   16   

17   17   17   

18   18   18   

19   19  19  

20   20 Skotland 19.30 20  

21  21  21   

22   22  22   

23   23   23   

24   24   24  

25   25   25 Kapsejladsaften 19.30 

26   26   26   

27   27   27   

28   28   28   

29   29  29   

30  Halbrugermøde   30   

31       31    



 

 



 

 

Gløggens kvalitet diskuteres. 13.12.07 Foto KWH 

Der var fyldt i underetagen til Gløgaftenen. (foto KWK) 



 

 

 
Stemningsbilleder fra havnen den 
16. december 2007. 
(foto KWH) 
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AKTIVITETSKALENDER 
2. Kvartal 2008 

   April   Maj   Juni 

1 Forretn.udv.19.30 1 Kr. Himmelfart 1   

2  2   2 Forretn.udv.19.30 

3  3   3  Aftenkapsejlads 

4  4  4   

5  5  Best.møde 19.30 5 Grundlovsdag 

6  6 Aftenkapsejlads 6   

7  7   7   

8 Kapsejladsaften 19.30 8  8   

9  9  9  

10  10   10 Aftenkapsejlads 

11  11  Pinse 11   

12  12   2. Pinsedag 12  

13  13  Aftenkapsejlads 13  

14  14   14  

15  15  15   

16   16   16   

17   17   17  Jubii-sejladsen 

18  St. Bededag 18   18   

19   19  19  

20   20 Aftenkapsejlads 20  

21  21  21   

22  22  22   

23  23   23   

24  24   24 Aftenkapsejlads 

25  25   25  

26  26   26   

27  27  Aftenkapsejlads 27   

28  28  28   

29 Aftenkapsejlads 29  29   

30   30  30   

   31        



14 

Lemvig Sejlklub har igen i år været fint 
repræsenteret ved sejladser rundt om i fjor-
den. Således fik Lemvig Sejlklub pokalen 
for flest deltagende både i årets Mors Rundt 
og flere fra klubben var på podiet ved præ-
mieuddelingen. Lad os forsvare såvel poka-
len som de gode placeringer til næste år. 
Igen i år har Theis Palm fra North Sails 
været på besøg for at hjælpe med at trimme 
bådene (og sælge sejl) Det er et stort aktiv 
for kapsejlerne at få besøg af så stor en ka-
pacitet. 
Og så vil vi da lige nævne, at Hemming 
Klokker vandt sin klasse i årets verdensme-
sterskab for sjægte. 
 

Fra kapsejlerne skal der dels lyde en tak til 
Bent Thorhauge for at styre sejladserne og 
dels til pølsedamerne, for at hygge om os 
efter sejladserne, men ikke mindst til Sv. 
Åge for hjælpsomhed, når bøjerne skal læg-
ges ud og tages ind. 
 

Tursejlads 

Der er afholdt to fællesture. 
1.tur gik til Jegindø. Der var god tilslutning, 
og vejret tillod at vi kunne sejle kapsejlads i 
Sjægte, som velvilligt blev udlånt af folke-
ne bag sjægtelauget på Jegindø. De låner os 
gerne deres sjægte og klubhus og de delta-
ger også i vores hyggelige samvær. Igen I 
år kogte Kaj muslinger til os. Der har ud-
viklet sig en god tradition, som vi viderefø-
rer næste år. 
 

2. tur gik traditionen tro til Agger. Der var 
meget stor tilslutning og efterhånden er der 
også tradition for at der tages gæster med, 
så endnu flere kan opleve hvad et godt 
klubliv er. Vi havde igen i år lånt roklub-
bens klubhus, hvilket har gjort arrangemen-
tet endnu bedre. De traditionelle traveture 
er populære, ikke underligt, for naturen er 
fantastisk i Agger. 
Fællesturene må siges at være et godt aktiv 
for klubben, og det er rart at se, at der hvert 

år dukker nye deltagere op. 
 

Arrangementsudvalget 

Den 23. januar var 1. salen fuldstændigt 
proppet med tilhørere, der gerne ville høre 
Gerhard og Petrea’s meget spændende fore-
drag om turen i 2006 gennem Sverige til 
Stockholms skærgård, videre til Haparanda, 
helt oppe i bunden af den Botniske Bugt og 
hjem via bl.a. Ålandsøerne og Gotland. Der 
blev vist et væld af gode billeder fra turen 
og vi fik en masse spændende indtryk fra 
turen og historier fra de enkelte områder. 
 

Vi havde arrangeret TRYG til at komme og 
fortælle om forsikringsforhold d. 21. febru-
ar. På grund af en voldsom snestorm denne 
dag, måtte de 3 herrer fra Holstebro des-
værre køre forgæves, da der kun mødte få 
medlemmer frem til foredraget. 
 

Kapsejladsudvalget havde rigtigt gang i 
arrangementerne i det tidlige forår. Foruden 
de programsatte aftener med indlæg om 
kapsejladsregler og planlægning af sejlads-
formen, blev der på initiativ fra Finn og 
Aksel, i februar arrangeret 2 aftener med 
gennemgang af boathandling, startprocedu-
rer med mere. 
 

Den 21. marts havde vi en rigtig spændende 
aften hvor Jens Peder Hilligsøe demonstre-
rede teknikker til oppolering af et mat fri-
bord og gennemgik de forskellige produkter 
vi kan bruge til vore både. Det var en lære-
rig aften, og jeg tror nok at der var flere 
både i år, der skinnede mere end de plejer. 
 

Den 28. april havde vi klubhusdag og vi var 
igen heldige med vejret. Og det var godt, 
for hovedopgaven var maling af den sydlige 
og vestlige facade på klubhuset og jollesku-
rene. Der var mødt mange medlemmer 
frem, så arbejdet skred godt frem. Det var 
også en glæde at se de nye elever på sejler-
skolen, give en hånd med ved klargøringen 
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af IF’eren. 
 

Skt. Hans festen tiltrækker altid mange til-
skuere og da Skt. Hans i år faldt på en lør-
dag, var der fyldt godt op i klubhuset både 
foroven og forneden og vejret var rimeligt, 
selv om der kom en lille byge, da vi skulle 
synge ved bålet. Aksel og Karsten forestod 
tilberedelsen af den lækre mad, så alle blev 
tilfredse. Bagefter var der bal med 
”Skipperorkestret”, og det blev en rigtig 
hyggelig aften. Jeg kan nævne her, at Vice-
borgmester Jørgen Nørby, der er formand 
for Udvalget for Teknik og Miljø, som vi 
hører under, har givet tilsagn til at holde 
båltalen næste år. 
 

Til årets ”Åben Havn”, var der også god 
deltagelse af både fra Lemvig Sejlklub. Det 
er en deltagelse, som Lemvig Turistbureau 
påskønner. 
 

Vi havde besøg af Round Table d. 13. sep-
tember der med let vind fik en udramatisk 
oplevelse på vandet. Da Kongeskibet sam-
me aften skulle afsejle med Regentparret 
ombord, blev det en ekstra god oplevelse 
for vore gæster. Jeg vil gerne sige tak til de 
medlemmer, der velvilligt lægger tid og båd 
til, når vi får besøg udefra. 
 

Efter at standeren blev nedtaget d. 27. okto-
ber, havde vi en rigtig hyggelig afriggerfest 
om aftenen. Merete og Niels Lehmann hav-
de igen gjort et stort forarbejde med de gule 
ærter. Der var rigelige mængder af mad, så 
selv søfolk med glubende appetit blev mæt-
te. Ingen der har deltaget kan være i tvivl 
om, at hjemmelavede gule ærter er klasser 
bedre end de færdigretter man kan købe, så 
selv os der ikke ligefrem elsker gule ærter, 
er begejstrede for Niels’ gule ærter med 
solidt fyld. Efter bespisningen, spillede 
”Skipperbandet” op til dans og det blev lidt 
sent, inden de fik hold igen. 
 

Jeg kan også her nævne, at Svend Erik i 
foråret havde et VHF-kursus og at der her i 
efteråret er startet et hold op med undervis-
ning i duelighedstegn. For mange af delta-
gerne, er det første gang de stifter bekendt-
skab med klubhuset og Lemvig Sejlklub. 
For mig at se er mange af deltagerne poten-
tielle medlemmer af sejlklubben, så derfor 
er det en glæde at undervisningen finder 
sted her i huset, i stedet for i et skolelokale 
inde i byen. 
 

Og så minder jeg om vores Gløgg-aften der 
afholdes om 14 dage og de andre arrange-
menter, der er planlagt i løbet af vinteren. 
Vi har netop fået fastlagt, at vi får besøg af 
meteorolog Martin Ditlevsen, der kommer 
med et indlæg om ”Vind og vejr for lystsej-
lere” tirsdag d. 5. februar 2008 og der er 
fastlagt kapsejladsaftener d. 11. marts, 25. 
marts og 8. april, hvor Finn kommer med 
indlæg om boathandling og andre gode fif 
og sejladsudvalget gennemgår også regel-
sæt og situationer på banen. Det er ikke kun 
kapsejlere, der kan få udbytte af sådanne 
aftener, så alle er velkomne. Tidspunkterne 
kan i øvrigt ses i næste nummer af 
”Sprøjten”, ligesom de også vil fremgå af 
vores hjemmeside og af det opslag jeg hæn-
ger op på opslagstavlen over de kommende 
arrangementer. De af Jer, der har tilmeldt 
Jer til Eva’s emailservice, får en påmindel-
se kort før arrangementet. 
 

Hvis I har gode idéer til nye arrangementer, 
så henvend Jer til arrangementsudvalget 
eller bestyrelsen. 
 

Tak til de trofaste folk i arrangementsudval-
get, som består af Poul Erik, Kisser, Lone, 
Niels B., Renate og Niels K. 
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Marinaudvalget 
Det har igen været et godt år i marinaen. 
Kranen har kørt fint det meste af tiden. Det 
er dejligt, at man kan tage sin båd op, når 
man har lyst til det. 
Mastekranen har også fungeret nogenlunde, 
men det er godt, at der er nogle medlem-
mer, der holder øje med tingene og får gjort 
noget ved problemerne, når de opstår. 
Der er igen udskiftet et par pæle i årets løb 
og der er knækket én mere. Som vi nævnte 
på generalforsamlingen sidste år, sendte 
klubben for et år siden et brev til kommu-
nen, hvor der blev gjort opmærksom på 
forholdene. Der blev i foråret holdt et møde 
med kommunens tekniske udvalg, der nu 
står for Marinaen, idet kommunens havne-
udvalg er nedlagt. Det var et positivt møde. 
Vi blev lovet, at kommunen holder et vå-
gent øje med pælene. Når der skiftes pæle, 
skal det ikke være prisen, der er afgørende 
for, om vi får træpæle eller jernpæle 
med et PE-rør omkring, og der var enighed 
om, at vi fremover skal satse på træpæle. 
Det blev også lovet, at Marinaen skal være 
et sted, hvor tingene er i orden og pæne, 
således det signalerer en kommune med 
styr på tingene. Derfor var man positiv over 
for, at vi får nye fri-optaget skilte med 
pladsnumre på. Man var også positiv over 
for, at baderummene renoveres, så vi kan 
være dem bekendt. Men igen vil vi opfordre 
til, at man også selv holder et vågent øje 
med pælene. Og havnefogeden gav det tip, 
at de pæle, der har den spidse ende nedad, 
er de gamle pæle fra 1977. Alle pæle, der er 
sat efterfølgende, har den tykke ende nedad. 
Så er dine pæle med den tynde ende nedad, 
så hold ekstra øje med dem! Vi har en god 
og konstruktiv dialog med Svend Aage 
Lauridsen, der er kommet med den spæn-
dende idé, at de nuværende 3 badekabiner 
bygges om til 2 familierum med bad og 
toilet. Ligeledes er det tanken, at de 2 toilet-

ter i endegavlen bygges om til her sit bade-
rum med toilet. Men vi har med kommuna-
le budgetter at gøre, så det hele gøres ikke 
på én gang. Men det er tanken at de nuvæ-
rende badekabiner bygges om i løbet af 
vinteren. Så det glæder vi os til. 
"Havnepengekorpset" - de mange frivillige 
gæstelejeopkrævere har i år opkrævet kr. 
36.650 i gæsteleje, svarende til 650 over-
natninger (mod 33.730 sidste år), så på 
trods af en vejrmæssig dårlig sommer, er 
indtægten steget. Noget af årsagen skal 
findes i, at der var en del udenlandske gæ-
ster, der opholdt sig i længere tid i mari-
na’en. Der er igen afholdt et lille feedback-
møde med ”korpset”, hvor vores admini-
strationspraksis blev justeret lidt. 
Der har været udlejet små 140 pladser ud i 
årets løb og der er i skrivende stund 16 ledi-
ge pladser og 3 skrevet op til en plads. De 
mange udlejede pladser betyder fortsat en 
fin indtægt og under næste punkt på dagsor-
denen, nemlig regnskabet, vil I kunne se, at 
Marinaen igen giver klubben en indtægt på 
over 50.000 kr. 
 

Haludvalget  

Som nævnt sidste år, har der været en lille 
ændring i antal udlejede kvadratmeter, og 
det vil der også være til næste år, idet én af 
hallens ”indbyggere” netop har købt større 
båd. 
Da hallen blev startet var der udlejet 924,1 
m2 og her i den kommende vinter vil der 
være udlejet 950,6 m2, altså 26,5 m2 mere 
end hallen er ”beregnet” til. 
Der står her medio november 10 både på 
venteliste til at komme ind i hallen. Venteli-
sten kan i øvrigt nu ses på hjemmesiden. 
Det er igen i år vældig populært at have sin 
mast liggende i masteskuret og der er derfor 
etableret yderligere opbevaringsmuligheder 
på ydervæggen i masteskuret. Denne udvi-
delse er dog også ved at være fyldt. 
I slutningen af maj måtte vi desværre  
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konstatere et indbrud i hallen der betød, at 
enkelte både mistede forskelligt udstyr. 
Politiet undersøgte sagen, men vi har aldrig 
hørt om de fandt de skyldige. 
I starten af året ønskede Leif Wæver at bli-
ve fritaget for hvervet som formand for 
bådhallen, idet han sommetider opholder 
sig i Grønland. Tak til Leif for veludført 
arbejde i hallens 2 første års levetid. Halud-
valget har efterfølgende konstitueret sig 
med Poul Erik Larsen som ny formand. 
 

Sprøjten med mere 

I løbet af året, fik vi lavet nye aftaler med 
annoncører om betaling for farvetillæg og 
det betød, at vi fik opgraderet kvaliteten 
betydeligt, idet vi nu har nogle sider i far-
ver, forbeholdt fotos som dermed får en helt 
anden kvalitet i forhold til den tidligere 
sort/hvide gengivelse. Jeg synes vi har fået 
et klubblad, som vi kan være stolte af. 
Vi er nogle faste skribenter i Sprøjten, men 
vi vil meget gerne forøge alsidigheden i 
bladets indhold i form af flere indlæg fra 
medlemmerne. Det kan være tur-
beskrivelser, det kan være sjove enkelt-
oplevelser man har haft i tilknytning til det 
at sejle, det kan være gode tips om indret-
ning af båden, vitser og tegneserieting om 
livet til søs o.s.v. Det kræver mod at offent-
liggøre sine skriverier i et klubblad, men I 
skal endelig ikke holde Jer tilbage. Indlæg 
vil blive modtaget med kyshånd. I det sene-
ste nr. af Sprøjten, fik vi et herligt indlæg 
fra Sejlerskolen og en turbeskrivelse fra 
Isabel, som mange har givet udtryk for, var 
spændende læsning. 
Herfra skal lyde en stor tak til Irene og Eva 
for det store arbejde med at redigere og 
udsende ”Sprøjten”. 
Jeg vil også gerne takke Lokalavisen og 
Lemvig Folkeblad, fordi begge aviser er 
flinke til at skrive om os, og bringe de ind-
læg vi sender til dem. Det er af stor vigtig-
hed, at vi på den måde får gjort opmærk-

som på sejlklubbens eksistens. Jeg kan ikke 
mindes, at Lemvig Sejlklub har været så 
meget eksponeret i vore lokale aviser, som 
vi har oplevet i 2007, bortset fra den store 
opmærksomhed vi oplevede, da dragestæv-
net med deltagelse af Prins Henrik blev 
afholdt. De har gengivet Knud Kristians 
historier om kapsejladserne, enkelte gange 
også med billeder. De har skrevet om sur-
ferdagen og vores åben-båd arrangement, 
hvor Benny Vejlby iøvrigt var på havnen 
for at tage billeder. Vi har også selv været 
mere aktive på annonce-siden vedr. sejler-
skolen, juniorafdelingen og åben-båd arran-
gementet. 
Endelig vil jeg gerne sige tak til alle vore 
sponsorer, som med store og små bidrag 
gør det muligt at drive vores klub på det 
niveau vi gør. 
 
I skal endelig bruge vores hjemmeside, hvis 
I har adgang til internettet. Der kan hentes 
megen nyttig information i form af arrange-
menter, resultater fra kapsejladser og stæv-
ner, takster for medlemskaber, havneplad-
ser m.v. og der er også et spændende afsnit 
med sejlklubbens historie. Desuden kan 
man downloade en multi-
tilmeldingsblanket, som også kan bruges til 
ændringsønsker. Det er dejligt at se, at der 
er flere der bidrager til vedligeholdelse af 
hjemmesiden. Tak til Ilse for at hjælpe os, 
der har middelmådig teknisk indsigt i hjem-
mesider. 
 

Klubhuset 
Udover de ting jeg nævnte under klubhus-
dagen, har vi fået skiftet vinduerne i køkke-
net. Tak til klubhusudvalget og de medlem-
mer der har deres daglige gang i huset, for 
at passe godt på vores kære klubhus. Jens 
Peder Østergaard har bedt om at blive frita-
get for hvervet som klubhusformand. Du 
skal have tak for det arbejde du har lagt 
igennem din formandsperiode, Jens Peder.  
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Vi er glade for at byde velkommen til Bent 
Thorhauge som ny klubhusformand. Du 
gør jo i forvejen et godt arbejde for huset, 
så opgaven er ikke ukendt for dig. 
 
Til slut vil jeg gerne rette en stor tak, til de 
mange medlemmer, der på den ene eller 
anden måde bidrager med en indsats for at 
gøre Lemvig Sejlklub til en god klub. Uden 
Jeres indsats ville der være mange ting, der 
ikke fungerede. 
 

PØLSEDAME Planlægningsmøde 

 

Så skal vi igen have lavet en plan for hvem 
der servicerer kapsejlerne efter aftenkapsej-
ladserne. 
 
Vi mødes SØNDAG d.9. marts kl. 10.30. 
 
Vi får en kop kaffe og et rundstykke medens 
vi planlægger. 
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
Isse Skovgaard og Irene Wrist 

BAK OP OM VINTERARRANGE-

MENTERNE ! 
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Noget, der dur 

 
Hvis man en mørk tirsdag aften lægger 
vejen forbi sejlklubben, vil man se, at 
der er lys i øverste etage, og det er der i 
samfulde tre timer. 
Hvad mon der foregår? Jo, indenfor ved 
en hesteskoformet bordopstilling sidder 
der 10 opmærksomme elever, der håber 
på at blive duelige i vinterens løb, og 
foran forsamlingen står Svend Erik. Det 
er ham, der er styrmand, og han ved en 
masse om sejlads. Sommetider har vi 
indtryk af, at han også går ud fra, at VI 
ved en hel masse! Han bruger udtryk 
som gisset sted, kiming, beholden kurs, 

luv, fyrkarakterer, bagbords halse og 
mange andre, som om det drejer sig om 
rene selvfølgeligheder! Men der er sør-
me meget, der forekommer mystisk og 
forvirrende. Fx har vi lært, at der er 
hele tre retninger til Nordpolen, og de 
betegnes med R, M og D – og det er 
skam slet ikke det samme! 
Noget af det første, der foregår sådan 
en tirsdag aften, er at vi gennemgår 
hjemmearbejdet, som består i en række 
regneopgaver, vi i ugens løb gerne 
skulle have løst hjemme ved skrivebor-

det. Og det tager l-a-n-g tid for sådan 
en som mig, der aldrig har været nogen 
ørn til tal og beregninger. 
Vi er ikke nødvendigvis enige om facit, 
så Svend Erik må ofte forklare tingene 
igen og igen – og om vi nu alle har for-
stået? Men, neej, det har vi jo langtfra 
altid. Til gengæld er vi meget kvikke til 
at spørge, så vi spørger i ét væk. 
Efter de første halvanden time er vi så 
møre, at vi må have en kaffepause. Kaf-
fen laver Sven Erik straks han ankom-
mer klokken lidt før syv, så efter at ha-
ve stået og simret, mens vi har gjort 
vores bedste for at huske de fremmed-
artede søfartsbegreber, er den blevet 
ekstra sort og stærk. Vi får også kage til 
kaffen – et tiltrængt lille frikvarter. 
Men tro nu ikke, at pausen bliver truk-
ket i langdrag, tværtimod, for nu i an-
den afdeling skal vi på skift vælge et 
nummer mellem 1 og 15. Til hvert 
nummer hører en lille mundtlig opgave, 
og det starter altid med, at Svend Erik 
stiller to små legetøjsfartøjer op over 
for hinanden i en eller anden drilagtig 
position ( det kan være sejlbåde, lods-
både, trawlere, uddybningsfartøjer og 
sågar minestrygere). I det ene fartøj 
skal eleven lade som om han befinder 
sig. 
Første spørgsmål lyder altid, så sikkert 
som amen i kirken: Hvad vil du gøre? 
Og så begynder pågældende elev med 
messende stemmeføring at fremsige 
vores trosbekendelse: Først vil jeg kon-
trollere, at mine lanterner brænder klart 
og tydeligt. Derefter vil jeg pejle skibet 
gentagne gange over kompasset. Hvis 
pejlingen ikke forandrer sig og skibet  
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kommer nærmere …. osv. osv. 
Denne remse er altid indledningen til en 
serie lumske spørgsmål om lanternefø-
ring, signalfigurer, dagsignaler, tågesig-
naler og vigeregler. 
Når vi alle ti har været en tur igennem 
møllen, snakker vi lidt om, hvad der 
står i duelighedsbogen. Til slut får vi en 
ny sending opgaver med hjem, som vi  
så kan more os med i weekenden. 
Når jeg kører hjem efter de tre timer, 
tænker jeg på, at dette kursus er sjovere 
end jeg havde forventet, men vi er nu 
også et godt lille hold! 
Jeg tænker også på, hvordan jeg kan 
konstruere mine helt private idiotregler 
for bedre at kunne huske og forstå dette 
og hint. Fx har det taget mig nogen tid 
at fatte begrebet ”halse”, men nu husker 
jeg det nemt, fordi min regel siger: 
”Når båden krænger, vender den maven 
ud af vandet. Halsen er til samme side 
som maven er synlig over vandet”. 
 Meget mere enkelt end det med bom-
men, ikke? Men jeg kan godt se, det 
bliver et problem, når man sejler plat 
læns. 
Jo, vi hygger os om tirsdagen. Kurset 
kan anbefales. 
 
Sara Skovsted (Inger Strøm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFTENKAPSEJLADSER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feedbackmøde den 20. november 2007 
i klubhuset. 12-15 sejlere var mødt for 
at diskutere sommerens sejladser og 
evt. nye ideer til 2008-sæsonen. 
Sejladsudvalget orienterede bl.a. deres 
tanker om at inddele feltet i 3 løb: løb 1 
for små både uden spiler, løb 2 for lidt 
større både med spiler og løb 3 for store 
både med spiler. 1. løb kan så starte kl. 
18:40, 2. løb kl. 18:50 og 3. løb kl. 
19:00. 
Ideerne blev godt modtaget blandt de 
fremmødte – selvom der naturligvis er 
enkelte både, der ikke passer specielt 
godt ind i dette system. Men der var 
enighed om, at det burde være lidt bed-
re, end den måde vi plejer at inddele 
løbene på. 
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 Hjem med X 332 DIXI  

Chris og Astrid havde sidste efterår sat 
deres X102 Dixi til salg, salget var med 
henblik på at købe en X 332, nok mest 
for at have bedre vinderchancer, i klub-
bens kapsejladser, men det ved jeg nu 
slet ikke noget om. 
Den nye båd blev købt i Skovshoved, 
og skulle sejles hjem i påsken 2007. 
Astrid skulle arbejde, så jeg blev 
spurgt, om jeg havde lyst til at være 
med til at sejle båden hjem, det ville jeg 
selvfølgelig gerne, deres søn Allan var 
også med. 
Vi startede hjemmefra langfredag mor-
gen kl. 05.00 Chris, Allan, Astrid og 
jeg, med fuldt læs på Toyotaen og var 
fremme på  havnen i Skovshoved kl. ca. 
09,30 en fin tur, medens Chris og 
Astrid overtog båden, nu nok mest 
Chris, pakkede vi andre båden for turen 
hjemover, der var godt med proviant, 
god middag fik vi efter den gamle ejer 
var gået fra borde, en god frokost sam-
men, inden Astrid skulle køre alene 
tilbage til  Lemvig, frisk pige. 
Vi havde lidt travlt, for vi ville gerne af 
sted, og det er ikke helt det samme at 
overtage en båd i København som her i 
det vestjyske, båden var ikke helt klar-
gjort som man kunne forvente til så 
lang en tur. Vi kom af sted ved 14.00 
tiden, op gennem Øresund med en for-
an for tværs, en fantastisk fin tur, hvor 
man kunne se Chris blive helt høj af at 
styre hans nye båd, både Allan og jeg 
sad og trippede for at få lov til at prøve. 
Da jeg langt om længe fik lov, blev jeg 
faktisk forbavset over hvor stabilt den 
sejler. Det var så her jeg kom til at sige, 

at den var lige så godmodig som en 
Junker, siden har jeg så ikke prøvet at 
styre båden. 
Vi rundede Kronborg hen på eftermid-
dagen. Vi vidste godt der var frisk vind 
ude i Kattegat, og vi rebede også stor-
sejlet her. Vi havde bestemt at fortsætte 
natten igennem, fordi vi var overbeviste 
om at vinden ville lægge sig i løbet af 
natten, det gjorde den ikke. Vi var enige 
om at det ville blive bedre når vi kom 
fri af ”tragten” mellem Gilleleje og 
Kullen ind til Øresund, det gjorde det 

ikke. Vi rebede forsejlet og forsøgte at 
sejle i de ret store bølger, det skred ikke 
rigtig fremad, vi skulle jo hjemover, vi 
begyndte, da mørket faldt på, at blive 
lidt søsyge. Allan var den første der 
bukkede under, og gik ned for at sove, 
ham så vi så ikke før næste morgen. 
Vi startede motoren, rullede forsejlet 
ind, og krydsede hele vejen over Katte-
gat for rebet storsejl og motor. Det var 
faktisk ret voldsomt, det værste var nok 
at man ikke rigtig kunne se noget, og så 
kommer der pludseligt noget hvid lige 
forbi hovedet, det var endnu en bølge. 
Både Chris og jeg måtte kaste op et par 
gange, efter man lige havde været nede. 
Vi havde ikke fået mad og var heller 
ikke sultne, men trætte. Vi satte selvsty-
rer på, og den var heldigvis så kraftig at 
den kunne klare søen. 
Chris og jeg stod i lange perioder og 
holdt ved sprayhooden, med hovedet i 
vinden for at holde os vågne. 
Den værste tid havde vi ud for Anholdt, 
det tog nok 4 timer at komme forbi hav-
nehullet, mente vi, og det var utrolig 
fristende at gå i havn der, men ingen 
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turde nævne det for vi vidste godt at 
vejret ikke blev bedre de nærmeste da-
ge. Da vi så hen på morgenen kunne se, 
at vi ved at tage lidt længere ben på 
styrbordhalse kunne holde os nord for 
Djursland, blev det med tiden bedre. 
Det blev efterhånden lyst, og vi fik 
vækket Allan, så jeg fik en time på kø-
jen. Chris var ikke parat til at komme 
under dæk. 
Da vi op på formiddagen var kommet 
ind på 6-8 meter vand var søerne mere 
medgørlige, og vi fik lidt mad, Allan 
skulle navigere på den medkøbte bær-
bare pc. og satte kursen ud i Kattegat 
igen mod fyret Svitringen (i stedet for 
Hals Barre fyr, uha uha Allan, det gav 
lige 2 timers sejlads ekstra, og jeg skal 
sige jer, at det var ikke lige det vi 
manglede). 
Lørdag eftermiddag ved 4 tiden gik vi 
langt om længe, efter 26 timer over 
Kattegat, ind ved Hals Barre, Chris var 
så ødelagt i øjnene og træt, at jeg allige-
vel fik lov at sejle båden ind i renden 
og til Ålborg, nu var skipper klar til at 
gå under dæk. 
Da vi nåede broen havde brændstoftan-
ken længe meldt tom, så vi kaldte broen 
og forklarede at hvis vi satte sejl mel-
lem broerne var det af brændstofman-
gel, og ikke for at gøre os interessante. 
Vi lagde til ved tanken ved Mathis’ 
værft. Tanken var lukket, men Mathis 
selv arbejdede på værftet, vi fik så et 
par dunke diesel af ham. Det var så me-
ningen vi ville sejle om til den anden 
havn, hvor der var kort stander, men det 
blæste stadig rigtig meget, så vi blev 
liggende, efter vi havde fået lidt mad 

trængte vi til at strække benene, så vi 
gik 4 gange op i Brugsen, hver gang 
efter 5 l Diesel. 
Vi havde lovet at være hjemme kl. 
15.20 søndag, så kunne Astrid køre fra 
arbejde og ud at tage imod deres nye 
båd. Så vi måtte op kl. 04.00 og ud af 
havnen efter hurtig morgenmad. Jeg 
stod i stævnen for at undgå at ramme 
bøjerne til det lysnede ved Gjøl, herfra 
havde vi en rigtig fin tur hjem, selv om 
det var råt og koldt. 
Vi nåede Lemvig Marina kl. 14.45 og 
måtte så vente uden for Havnen til det 
passede ”damen”at møde op på kajen, 
hvor vi blev modtaget med flag, rødvin 
og kager. 
En spændende og kold start på sejlersæ-
sonen i en rigtig lækker sejlbåd 
Tillykke med den, og tak for turen 
 
Aksel (Sunrise) 
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Deadlines for Sprøjten 2008: 

Der udkommer et nummer i april     deadline 10. marts  
 
Der udkommer et nummer i august/september  deadline 18. august 
 
Der udkommer et nummer i november    deadline 13. oktober 
 
Der udkommer et nummer i januar 2009   deadline   8.december 

  
  
 Mange tak for de fine bidrag til Sprøjten! 
  
 Det giver forhåbentlig andre blod på tan-
 den! 
 
 Med venlig hilsen 
 Redaktricen 



 

 



 

 

Returadresse 
Lemvig Sejlklub 
Eva Abrahamsen 
Bakkedraget 12 
7620  Lemvig 

 


