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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  18. august  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 300 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. 1.835,00  2,5 m: kr. 2.293,75  3,0 m: kr. 2.752,50 
 3,5 m: kr. 3.211,25 4,0 m: kr. 3.670,00  5,0 m: kr. 4.587,50 
 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 
Når jeg skriver disse linier til forårs-
nummeret af Sprøjten, er der sædvan-
ligvis gang i forårsklargørringen af vore 
kære både, men jeg skal da rigtignok 
love for, at den korte intense vinter i 
Påsken, lagde en dæmper på forårsfor-
nemmelserne. I skrivende stund står 
vore påskeliljer i sne til ”halsen”. Nå, 
men det skal nu ikke fratage vore for-
ventninger til den kommende sejlsæ-
son. Med sidste års vejrlig in mente, 
kan det kun blive bedre! 
Jeg glæder mig til klubhusdagen, som 
for mig er én af de bedste sociale akti-
viteter vi har i klubben. Her mødes 
mange medlemmer i fællesskab for at 
yde et arbejdsbidrag og på samme dag 
hejses vor klubstander som et sikkert 
forårstegn. I år skal vi færdiggøre op-
friskningen af vort kære klubhus idet vi 
skal have malet øst og nordsiden m.v. 
så mød op i dit bedste arbejdstøj og få 
en god frokost som belønning. Som 
nævnt tidligere i Sprøjten vil vi også 
uddele en gratis stander til medlemmer 
der har båd i marina’en så vi kan tage 
os ”ordentlig ud”, når vi besøger andre 
havne. Og det er en stor glæde, at Hen-
ning Møller vil stå i spidsen for en ud-
skiftning af det store glasparti og de 4 
små vinduer i trappetårnet mod nord, 
der efterhånden er noget anløben af 
tidens tand. 
Fra Søfartsstyrelsen/Rambøll har vi 
modtaget meddelelse om, at Oddesund-
broen skal gennemgå en ”opfriskning” 
som i høj grad får betydning for os der 
bor vest for broen . 

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 
Bent Wang Hansen 
Marco Glindemann 
Bent Hansen 
Annette Østergaard 
Helge Andersen  
 
VELKOMMEN 
 

UDMELDTE  
Gunnar Henriksen 
Laura Bjerre Rasmussen 
Louise Hilligsøe  

 
 
 



5 

.Arbejdet gennemføres i perioden 5. 
maj – 28. juni og igen fra 18. august til 
12. september. Efter det foreløbige op-
læg, bliver broen kun åbnet 4 gange på 
hverdage, nemlig kl. 07.15, kl. 10.15, 
kl. 13.15 og kl. 16.15. Fra kl. 20.00 
hvor arbejdet standser til kl. 05.00 hvor 
det igen påbegyndes, vil der være 
broåbning efter behov. Vi har skrevet 
til Søfartsstyrelsen og påpeget det me-
get uheldige i åbningstiderne om freda-
gen, hvor mange tager på week-end tur 
og har derfor bedt om en ekstra åbning 
kl. 18.15 om fredagen, men vi har i 
skrivende stund ikke fået en endelig 
tilbagemelding. Så snart vi har modta-
get de endelige åbningstider, vil jeg 
sætte dem på vor hjemmeside og lave et 
opslag til opslagstavlen i klubhuset. 
Desuden mangler vi at høre fra Bane-
styrelsen, om der er ændringer til de 
faste minuttal for broens normale åb-
ningstider. 
Fra Lemvig Turistbureau har jeg fået 
meddelelse om, at der i år IKKE vil 
blive afholdt ”Åben Havn”. Det er el-
lers en aktivitet som sejlere fra Lemvig 
Sejlklub plejer at støtte pænt op om. I 
stedet vil man bruge kræfterne på 
”Livets gang i Lidenlund” som afholdes 
15. og 16. august, hvor der satses på en 
del havnerelaterede aktiviteter. Der fo-
religger ikke noget program endnu, 
men jeg synes det vil være flot hvis vi 
kan deltage med flagsmykkede både, 
ligesom ved de tidligere Åben Havn-
arrangementer, hvis man da ikke er på 
sommerferie på tidspunktet. 

Som en udløber af ”Vision 2010” un-
dersøgte vi mulighederne for i samar-
bejde med Feriecentret og camping-
pladsen, at få installeret et Hotspot-
anlæg så medlemmer og gæstesejlere 
kan logge sig trådløst på internettet. 
Imidlertid har campingpladsen allerede 
installeret deres eget anlæg og da vi 
sidste år fik et tilbud på en anlægspris 
på kr. 75.000 droppede vi i fællesskab 
med Feriecentret, tanken om at inve-
stere i et sådant anlæg. På generalfor-
samlingen blev det foreslået at vi kun-
ne installere en trådløs router, som 
ubeskyttet kunne anvendes i nærheden 
af klubhuset. Men for nylig blev jeg 
kontaktet af feriecentret, der havde 
fundet en udbyder, der kan opstille et 
anlæg for kr. 25.000, hvoraf vi skal 
bidrage med kr. 7.000 og vi har derfor 
besluttet at gå med i investeringen. 
40% af de indtægter der kommer når 
medlemmer og gæstesejlere logger sig 
på, tilfalder sejlklubben, og forbrugs-
priserne ser rimelige ud. Anlægget 
dækker hele marina’en så man kan 
sidde i sin båd og logge sig på inter-
nettet. 
Surfafdelingen har fået et godt tilbud 
fra Dansk Sejlunion med Torm som 
sponser, hvor man kan købe surferpak-
ker med store rabatter, så vi har beslut-
tet at opgradere klubbens surfudstyr. 
Efter nogle års ”lavkonjunktur” i sur-
fafdelingen, har Kurt oplevet en spi-
rende interesse de seneste år, så det er 
en stor glæde, at vi kan stimulere den-
ne udvikling med nyt udstyr. Også i 
jolleafdelingen kan vi glæde os over,  
at der er kommet nye og aktive  
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 medlemmer ind med engagerede foræl-
dre, som er en forudsætning for, at ska-
be en positiv spiral. 
Vi har fornylig anskaffet en industri-
støvsuger, som kan bruges hvis man 
skal have skrabet/slebet bunden på sin 
båd. På den måde sikres en miljørigtig 
afrensning af bundmaling. I skrivende 
stund har vi ikke fastlagt de praktiske 
og økonomiske forhold omkring leje af 
støvsugeren, men den kan lejes for en 
beskeden penge, der dækker slidtagen. 
Vores mastekran er blevet forlænget 
med 3 meter og har fået renoveret spil-
let, så den fremstår i en ”ny” og forbed-
ret udgave der kan håndtere de efter-
hånden store master på sejlbådene. 
Og Svend Aage har lovet, at udskifte 
dårlige pæle i marina’en med nye træ-
pæle og renovere baderummet i klubhu-
set. 
Så jeg synes der er meget at glæde sig 
til i den kommende sæson. 
Når jeg læser de klubblade vi modtager 
fra andre sejlklubber, ser jeg hvor store 
udgifter man har til vedligeholdelse, 
idet mange klubber må betale sig fra 
det, til eksterne leverandører. Vi har 
den store glæde i Lemvig Sejlklub, at vi 
har mange medlemmer der både kan og 
vil yde et frivilligt bidrag, så vore ud-
gifter til vedligeholdelse i forhold til 
andre klubber er ganske små. Tak til 
alle Jer der yder et fornemt bidrag til 
Lemvig Sejlklub. 
På bestyrelsesmødet i marts meddelte 
jeg bestyrelsen, at jeg ikke genopstiller 
som formand på generalforsamlingen i 
november 2008. Dette for, at man kan 
finde en ny kandidat i god tid. Det har 

været en tung beslutning for jeg har 
været meget glad for at være formand 
for Lemvig Sejlklub, men det er ingen 
hemmelighed, at mit arbejde – især det 
seneste år – har frarøvet mig en betyde-
lig del af min fritid. Jeg synes derfor 
kun det er rimeligt at give plads for en 
ny formand, der i højere grad kan have 
fokus på Lemvig Sejlklubs interesser. 
 
Vi ses derude. 
 
Kai Werner 
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Hvordan er selve rækkefølge har nogen spurgt? Jo, rækkefølgen i det enkelte løb svarer 
til placeringen i sidste års klubmesterskab! 
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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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SURF NYT 
Lemvig sejlklub har fået tilskud fra rederiet Torm og Dansk Sejlunion til køb af surfgrej. 
Grejet som kommer i løbet af foråret er 
3 stk Bic Techno 293 One design surfbrædder. 
3 stk 3,2 m2 Bic nova junior rigge. 
3 stk 5,5 m2 Bic cruiser senior rigge. 
Der kan læses mere om den internationale klasseorganisation for Bic techno 293 one de-
sign på www.techno293.org 
 
Det er spændende udstyr som både kan bruges til sejlads for sjov og til kapsejlads, der vil 
på landsplan være mindst 100 brædder iløbet af 2008. 
One design techno 293 henvender sig til både junior og voksen sejlere. 
Som noget nyt prøver vi i år med to klubaftener mandag og torsdag med tilmelding via 
SMS, 
21732495 
Opstart mandag 21 april kl. 1830, dragter og sko kan lånes. 
Grundlovsdag 5 Juni deltager vi i Hele danmarks surfdag sammen med Lemvig 
ungdomsgård. 
 
Herom mere i Lokalavisen. 
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Dato Sejlads Sejladsform Bemærkninger 

29/4 Spændingssejlads Distancebane Træningssejlads efter DH, hvor 
riggen spændes op 

 
6/5 
13/5 
20/5 
27/5 
3/6 
10/6 
24/6 

Aftenkapsejladser 
1/2008 
2/2008 
3/2008 
4/2008 
5/2008 
6/2008 
7/2008 

 
Distancebane 
Trekantbane 
Distancebane 
Trekantbane 
Distancebane 
Trekantbane 
Distancebane 

7 pointsejladser efter LH 
(LH:Lokalt Handicap), der dan-
ner en aftenkapsejlads-serie.  
De 2 dårligste resultater fratræk-
kes. Hvis der bliver mere end 1 
aflyst sejlads, reduceres antallet 
af sejladser, der kan fratrækkes, 
tilsvarende. 

17/6 JUBII-sejladsen Distancebane, 
Kort 

Handikapsejlads efter DH med 
individuel start 

 
1/7 
12/8 
19/8 
26/8 
2/9 
9/9 

Klubmesterskab 
K1/2008 
K2/2008 
K3/2008 
K4/2008 
K5/2008 
K6/2008 

 
Trekantbane 
Distancebane 
Trekantbane 
Distancebane 
Trekantbane 
Distancebane 

6 pointsejladser efter DH, der 
danner KLUBMESTERSKA-
BET. De 2 dårligste resultater 
fratrækkes. Hvis der bliver afly-
ste sejladser, reduceres antallet 
af sejladser, der kan fratrækkes, 
tilsvarende. 

27/9 AFSLUTTEREN Distancebane, 
lang 

Handikapsejlads efter DH med 
individuel start 

 

 

KLUBKAPSEJLADSER 

KØLBÅDE 

PROGRAM  2008 

SEJLADSBESTEMMELSER 

Dette er programmet. 10 distancebaner, 6 trekantbaner, i alt 16 sejladser. 

Startgebyr:  150,00 kr. for hele sæsonen. Betales senest 2. gang man deltager, ellers får 
man ingen tid. 

Ret til ændringer forbeholdes! 

 

NB: Har du sørget for, at dine gaster er medlem af klubben? Husk at kapsejladserne ar-
rangeres af sejladsudvalget for sejlklubbens medlemmer!  
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SINGLEHAND-KAPSEJLADSER 

KØLBÅDE 

PROGRAM  2008 

SEJLADSBESTEMMELSER 

 
Startgebyr:  40,00 kr. for de 4 sejladser. Betales senest 2. gang man deltager, ellers får 
man ingen tid. 

SEJLADSBESTEMMELSER 
Sejladserne sejles efter de Sejladsbestemmelser, der er gældende for Lemvig Sejl-
klubs aftenkapsejladser, samt nedenstående ændringer/tillæg: 
Punkt 1 suppleres med: 
Der må kun være én person ombord under sejladsen. 
Der skal bæres rednings- eller svømmevest. 
Selvstyrer er ikke tilladt (farlig ved ”mand overbord”) 
Punkt 2 suppleres med: 
Der sejles efter LYSNS, idet der ikke må bruges spiler.  
Der må ikke bruges stage på forsejl (af hensyn til sikkerheden). 
Punkt 12 erstattes med: 
Der uddeles præmier for hver 3. tilmeldte båd. 

SEJLADSUDVALGET 

Dato Sejlads Bemærkninger 

29/5 
12/6 
14/8 
28/8 

Sejlads 1 
Sejlads 2 
Sejlads 3 
Sejlads 4 

4 pointsejladser efter LYSNS. 
Det dårligste resultat fratrækkes. Hvis der 
bliver aflysninger er der ingen fratrækker. 

Hørt på Limfjordskredsens generalforsamling den 27.03.08: 

Der bliver igen i år en sammenhængende serie af kølbådskapsejladser på Limfjorden. Der 
bliver i alt 5 sejladser, hvor 1 resultat må smides væk. Sejladserne er Fur Livø Rundt i 8-
tal, Mors Cup, Hancock Cup, Fransgård Cup og Fjordfræseren. 
Det bliver i 2008 således, at det målebrev man tilmelder sig med 1. gang man deltager, 
skal gælde for resten af serien! 

KKW 
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AKTIVITETSKALENDER 2. kavartal 2008 

  April   Maj   Juni 
1  Forretn.udv.19.30 1 Kr. Himmjelfart 1  Jegindø tur 

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   8  8   

9   9  9  

10  10   10 Aftenkapsejlads 

11   11  Pinse 11   

12   12  2. Pinsedag 12 Singlehand 

13   13  Aftenkapsejlads 13  

14   14   14 Mors Cup 

15   15  15   

16   16  16  

17   17  17 Jubii-sejlads 

18 St. Bededag 18   18   

19   19  19  

20   20 Aftenkapsejlads 20  

21   21  21   

22   22  22   

23   23   23  Skt. Hans 

24  24  Fur-Livø i 8-tal 24 Aftenkapsejlads 

25   25   25  

26  Klubhusdag 26   26   

27   27  Aftenkapsejlads 27   

28   28  28   

29  Aftenkapsejlads 29 Singlehand 29   

30   30  30   

   31  Jegindø tur      



 

 



 

 

Der lyttes til formandens bevingede ord til standernedtagningen (foto KWH’s apparat) 

Mesteren sætter prikken over i’et 
(foto KWH) 



 

 

Auktionen er i gang til afriggerfesten (foto KWH) 

Nu er de snart klar til at komme ud i deres rette element (foto KKW) 
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AKTIVITETSKALENDER  3. Kvartal 2008 

 
  JULI   AUGUST   SEPTEMBER 

1  Aftenkapsejlads 1  1  

2   2  2 Aftenkapsejlads 

3   3   3   

4   4   4  

5   5   5  

6   6   6  

7   7  7  

8   8  8 Forretn.udv. 19:30 

9   9  9 Aftenkapsejlads 

10   10   10  

11   11  Best.møde 19:30 11  

12   12  Aftenkapsejlads 12  

13   13   13 Fjordfræseren? 

14   14 Singlehand 14  

15   15  15  

16  16 Agger tur 16  

17   17 Agger tur 17  

18   18  18  

19   19 Aftenkapsejlads 19  

20   20  20  

21   21  21  

22   22  22  

23   23  23  

24   24  24  

25  25  25  

27   27  27 Afslutteren 

28   28 Singlehand 28  

29  29 Musik for folk Jegindø 29  

30   30  Fransgård Cup 30   

31   31       

26  26 Aftenkapsejlads 26  

S
O

M
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 LEMVIG MARINA 
Pælelejen for 2008 er uændret i forhold 
til sidste år. I 2007 efter kommunesam-
menlægningen havde kommunen sat 
stigningen til 0. Desværre hørte vi først 
om denne beslutning efter at pengene 
var krævet ind. Derfor har vi sat prisen i 
bero i år i stedet for. Den er således igen 
kr. 734,00 ekskl. moms pr. løbende me-
ter bro. Så vi får igen følgende priser for 
de forskellige pladsstørrelser: 
 
 
 

 
 

Nedenfor er vist en plan over Lemvig 
Marina, så du kan se hvor din plads er. 
Bro 1 er nærmest klubhuset. KKW 

Pladsbredde: Pris: 
2,0 1.835,00 
2,5 2.293,75 
3,0 2.752,50 
3,5 3.211,25 
4,0 3.670,00 
5,0 4.587,50 

 

BRO 2 BRO 3BRO 1

LEMVIG MARINA (se evt. også planen på www.lemvigsejlklub.dk) 
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FRIHAVNSORDNINGEN  

Lemvig Marina er medlem af den så-
kaldte Frihavnsordning for lystbådehav-
ne. Dette er en ordning mellem havnene, 
hvor man ligger gratis hos hinanden i 3 
dage. Man skal have et såkaldt FH-
mærkat på båden. 
 
Alle med fast plads i marinaen kan få et 
FH-mærkat. Mærket kan fås i sekretaria-
tet mod forevisning af kvittering for be-
talt pladsleje. Du kan altid få et mærkat 

fremsendt ved at sende en frankeret ku-
vert til klubbens adresse. Mærkatet vil så 
blive returneret snarest i denne kuvert. 
 
Listen med de tilsluttede Frihavne hæn-
ges op på opslagstavlen i klubhuset. 

KKW 
 

NYE BÅDE I MARINAEN 
 
Trine Junker 26 sejlbåd Agnar Martin Dimon 
Layon Valiant sejlbåd Jens Chr. Thorup 
Kato Bella motorbåd Kaj Nielsen 
Kota Faurby 39 sejlbåd Kristian Kristensen 
Zephyr Grimsø 26 motorbåd Mogens Vendelbo 
Møjsengøjser Junker 22 sejlbåd Bent Hansen 
NN  Targa 96 motorsejler Hans Dahlerup Christensen 
Cartan X 332 sejlbåd Ole Mose Jeppesen 
Cokkobello Sv. Not motorsejler Kaj Jørgensen 
Carpe Diem Hoya 132 Fly motorbåd Maarten Lerink 
NN  LM 27 motorsejler Bent Wang Hansen 
NN  Dufour 34 sejlbåd Kurt Winther Knudsen  
 
Altså 12”nye” både på et år (hvis jeg ellers har fået alle med!!) I ønskes alle til-
lykke med båden og velkommen til de nye bådejere, og vi håber, at I – ligesom vi 
andre – vil få mange gode timer med jeres båd. KKW 
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Klubhusdag og standerhejsning. 
 
”I sne står urt og busk i skjul”. 
 
Det er situationen lige nu, hvor sæsonen står for døren og indbydelsen til klub-
husdagen og tilriggerfesten forfattes. 
 
Hvem fatter det? 
Vi vover alligevel at skifte snekæder ud med ankerkæder og isbåden ud med 
sejlbåden. 
  
Derfor: Tilrigger fest og klubhusdag lørdag den 26. april 
  
Vi starter kl. 09:00 med morgenkaffe og en gammel dansk. 
 
Kl. ca.09:30 fordeles vi i arbejdsgrupper og udføre de opgaver der stilles 
 
Kl. ca. 13:00 er der sildebord m.m. og købesnaps. 
 
Kl. 15:00 er der standerhejsning og livet kan begynde. 

Sct. Hans aften 
  
I år falder Sct. Hans på en mandag, men det skal ikke afholde os fra, at fejre Sct. 
Hans aften. 
 
Vi starter kl. 19:00, hvor Aksel og Kim i lighed med tidligere år serverer god-
bidder fra grillen. 
Der serveres Flûtes og salater til. 
 
Bålet tændes kl. ca. 21:30 og mon ikke Holger i år vil få heksen til at hyle! 
Båltalen holdes af formanden for teknisk udvalg Jørgen Nørby. 
  
Sidst men ikke mindst vil vores lokale Skipperband spille til midsommerdans, så 
glæd jer! 
  
Giv dit bidrag. Når du trimmer havens buske og træer så aflever det bålpladsen. 
 
Et stort bål er vores mål! 
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Fællesture 2008 

 
Igen i år arrangeres de to traditionelle fællesture. 

 

Reserver allerede nu følgende datoer: 
 

31.maj – 1. juni  Turen går til Jegindø 
 
Det er  en tradition, at vi skal til Jegindø. Hemming har igen sørget for, at 
vi kan låne sjægtene til en kapsejlads for sjov. Vi mødes lørdag, og kan så 
forhåbentlig gennemføre sejladsen lørdag eftermiddag. Om aftenen arran-

geres fælles grillfest i selskab med vore værter fra Jegindø. 
I øvrigt er der havnefest med diverse arrangementer denne weekend. 

 

 

 

 

16.-17. August Aggertur 
 

Tradition, tradition.. Aggerturen er normalt den tur rigtig mange ser frem 
til, og nu hvor vi kan låne roklubbens klubhus, kan selv dårlig vejr ikke 

være begrænsende. Der kommer normalt mange deltagere på aggerturen. 

 

 

 

 

HUSK FÆLLESTURENE ER FOR ALLE  
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De, der siger, at ”sejlsport er en herlig drik”, kunne måske more sig over denne lille vej-
ledning, som jeg har modtaget. 
 

Virkninger på en ølkasse i en sejlbåd 
 

0-2 m/sek. næsten 
stille 

Begyndende træk i sejlet. Hvis alle skøder 
slækkes, kan roret stadig passe sig selv.  

2-3 m/sek. svag vind Sejlene blafrer livligt, og båden driver side-
værts mod læ. Anstændigvis må skøderne hales 
hjem, og roret fattes. Idet sejlene fyldes, kræn-
ger båden, og ølkassen flyttes ned på dørken. 

3-5 m/sek. let vind Øllene kan ikke stå alene uden at vælte og må 
støttes eller holdes i hånden. 

5-8 m/sek. jævn vind Tomme flasker ruller mod hinanden på dørken 
og må lempes ud over en af siderne. 

8-11 m/sek. frisk vind Alle øl til afkøling må nu hales indenbords. 

11-14 m/sek. hård vind Ingen må nu have ansvaret for mere end 1 tom 
flaske(ad gangen). 

14-17 m/sek. stiv kuling Ølkassen har tendens til at kure og hoppe på 
dørken. En mand udpeges til at sidde på den. 

17-21 m/sek. hård ku-
ling 

Flasker kan stadigvæk åbnes af én mand. Be-
gyndende besvær med at ramme munden. 

21-24 m/sek. Stor-
mende 
kuling 

Flasken må holdes med begge hænder. Kun 
øvede personer kan alene få kapslen af. 

24-28 m/sek. storm Der skal to mand til at knappe op. Tom embal-
lage kan nu kun smides ud i læ. Vanskeligt at 
ramme munden. Enkelte tænder slås løse. 

28-33 m/sek. stærk 
storm 

Øllet har en tendens til at skumme ud af fla-
skerne. Meget vanskeligt at drikke. Læber flæk-
ker og tænder falder ud. 

33- m/sek. orkan Alle åbne flasker skummer over. Umuligt at 
drikke. Åbningsforbud - midlertidigt. 
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www.lemvigsejlklub.dk 
 
Hvornår har du sidst været inde på klubbens hjemmeside? 
 
Der er faktisk flere gode oplysninger at hente. 
 
Man kan skrive en hel vejledning ud om tilrigning af sejlbåden 
 
Man kan også skrive en vejledning ud om forårsklargøring af motoren. 
 
Her kan du også finde fortøjningsreglementet. Det burde du slå op og checke, da der er 
mere end 50% af fortøjningerne, der ikke opfylder reglementet! 
 
Se under INFORMATION—GODE RÅD 
 
Under INFORMATION kan du også finde en tegning af marinaen, så du kan finde din 
plads, når du har fået pladsnummeret fra girokortet. 
 
Under INFORMATION kan du også finde alt om vinterpladsen. 
 
Under KALENDER er der en rigtig god oversigt over det, der sker i klubben. 
 
Under AFTENKAPSEJLADS kan du finde både program, sejladsbestemmelser og selve 
banekortene, så der er ingen undskyldning for ikke at have læst hvordan man udfører en 
straf, hvis man forsynder sig mod reglerne. 
 
Under LINKS er der bl.a. en rigtig god vindprognose fra Farvandssirektoratet, selvom 
den meteorolog, vi havde fra DMI ikke syntes, at den var så god som DMI’s. 
 
Det er også under INFORMATION—Beretninger, at du kan finde små beretninger fra 
fællesturene og herreturene, nogle gange inden de har været i Sprøjten. 
 
Har du idéer til andre ting, som kunne være en god ting at have på hjemmesiden, så ret 
henvendelse til Ilse Knudsen, der er vores webredaktør, eller til undertegnede. 
 

KKW     
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JUBII-sejladsen 
TIRSDAG DEN 17. JUNI 2008, fejres klubbens 86 års fødselsdag med den årlige handi-
capsej-lads. Handicapsejladsen foregår på den måde, at respitten er beregnet på forhånd og 
lagt til starttidspunktet, hvorved første båd i mål er vinder, ligesom i klasseløb. 

I princippet vil det sige, at de mindste både starter først og de store til sidst. Der bliver ingen 
fælles start, men både med ens mål starter naturligvis samtidigt. 
Der er ingen løbsinddeling, altså "alle mod alle"! 

Banen bliver en distancebane på ca. 10 sømil, idet opløbet vil blive forsøgt lagt fra østhavnen 
til mållinien ud for Marinaen. Der sejles efter DH. I øvrigt er Lemvig Sejlklubs særlige regler 
for aftenkapsejlads gældende. 

1. start er allerede kl. 18.30!!!! (Husk de små både starter først!). 

Betaling: 0,00 kr., idet det er indeholdt i den almindelige betaling for hele året. Skal 
du kun være med i denne sejlads er startgebyret 40,00 kr. 

1. præmien er en vandrepokal, skænket af Lemvig Sejlklub i anledning af klubbens 60 års 
fødselsdag i 1982 - så det er altså 25. gang vi prøver! 

Foregående vindere af JUBII‑‑‑‑pokalen: 
1982 LYStal Riff Henning Villemoes Nordisk 22 m2 
1983 LYStal Hov‑Hov Andreas Krarup Folkebåd 
1984 LYStal Lill II Johnny Rokkjær Bandholm 24 
1985 LYStal Lolly Ole Vinther Polaris Drabant  
1986 DH Barske Baldur Kurt Winther Knudsen BB 10 m 
1987 LYStal Action Erik Nikolajsen H‑båd 
1988 DH Lis Jens Peter Jensen Folkebåd 
1989 LYStal Lolly Ole Vinther Polaris Drabant 
1990 DH Tempo John Grauting H‑båd 
1991 LYStal Kyllingen Mads Bendix H‑båd 
1992 DH Cartan Ole Mose Jeppesen H-båd 
1993 LYStal Tempo John Grauting H-båd 
1994 DH Cartan Ole Mose Jeppesen H-båd 
1995 LYStal Cartan Ole Mose Jeppesen H-båd 
1996 DH AFLYST p.g.a hård vind 
1997 LYStal Cartan Ole Mose Jeppesen H-båd 
1998  DH AFLYST p.g.a. hård vind 
1999 LYStal Cartan Ole Mose Jeppesen H-båd 
2000 DH Argo Gunner Simonsen Dehler 35 
2001 DH Cartan Ole Mose Jeppesen H-båd 
2002 DH Katinka Hemming Klokker Folkebåd 
2003 DH NN Finn Nikolajsen Soling 
2004 DH AFLYST p.g.a. hård vind 
2005 DH Katinka Hemming Klokker Folkebåd 
2006 DH Havfruen Niels Bækdal Contrast 33 
2007 DH Andy Svend Aage Lauridsen Junker 26 
2008 DH DIG 

GOD VIND 

SEJLADSUDVALGETb 
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Nyt Syn Torvet 3 7620 Lemvig tlf. 9782 1319 

 
 

Handelsbanken 
Torvet 1 . Lemvig Tlf. 4456 2200Tlf. 4456 2200Tlf. 4456 2200Tlf. 4456 2200 

www.handelsbanken.dk 
lemvig@handelsbanken.dk 

 
ÅBNINGSTIDER: 

Mandag-Onsdag 9.30-16.00 
Torsdag 9.30-17.00 . Fredag 9.30-16.00 
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Deadlines for Sprøjten 2008: 
 
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  15. december 
 
Der udkommer et nummer i april  2009   deadline 20. marts  



 

 



 

 

Returadresse 
Lemvig Sejlklub 
Eva Abrahamsen 
Bakkedraget 12 
7620  Lemvig 

 


