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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 

Knud Kristian Wrist Sejl.udv.  9281 0089 

Kurt Jeppesen Surfudv.   2173 2495 

Jens Peder Hilligsøe Jun.udv.  9781 0179 

Niels Kjærgaard  Arr.udv   9781 1551 

 
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 
=3 nr. 1/4-side kr. 375 
 1/8-side kr. 225 
Farvetillæg 1/1-side kr. 500 
Farvetillæg 1/2-side kr. 300 
(excl. Moms) 

 
UDVALG: 
FORRETNINGSUDVALG 
Formand, kasserer, sekretær  
 
SEJLADSUDVALG 
Knud Kristian Wrist (fmd) 9781 0089 
Kristen V. Jepsen 9782 2854 
Niels Bækdal  9782 2190 
 
SURFUDVALG 
Kurt Jeppesen (formand) 2173 2495 
 
JUNIORUDVALG 
Jens Peder Hilligsøe(fmd) 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) 9782 2208 
Gerhard Jûrgensen 9783 6433 
Kai Werner Hansen 9781 0450 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 
Kristen V. Jepsen 9782 2854 
 
SEJLERSKOLE 
Bjarne Stougaard 9782 1051 
 
KLUBMÅLER 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 

SPRØJTEN- medlemsblad for Lemvig Sejlklub. Udkommer 3 X årligt. Oplag 
300 stk. Artikler, indlæg, annoncer m.m. indleveres til redaktøren iw216gra-
ce@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. 395,-    Senior (18-65 år): kr. 580,- 
pr. 1/4-09 Ægtefælle, passiv (har ikke stemmeret), pensionist kr. 295,-  
 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 3-4 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 - 15/11-2009 incl. moms:  
 2,5 m: kr. 2.431,00 3,0 m: kr. 2.917,50 
 3,5 m: kr. 3.403,75 4,0 m: kr. 3.890,00  5,0 m: kr. 4.862,50 
 Gæsteleje i 2009: 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/ Der ydes én gang for alle et lån til sejlklubben på 900 kr. x max.(lgd.xbredde) 
 Herudover betales en årlig leje på  50 kr. pr. m2  Kun for medlemmer 
VINTEROPBEV. Der betales en årlig leje på 40 kr. pr. m2  Kun for medlemmer 
 Der betales en årlig leje på 60 kr. pr. m2  Ikke-medlemmer 
MAST / VOGN For både der ikke står i hal eller udenfor, 250 kr. pr. år. 
 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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UDMELDTE 

Torben Trankjær 
Gitte Klokker 
Kaj Nielsen 
 
  

 

 

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 

 

NYE MEDLEMMER 

Preben Trankjær 
Torkil Windfeld Lund 
Gitte S. Therkeldsen 
Kristian Lund 
Velkommen 
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Formanden har ordet 

Mens disse linier skrives, er der stadig 
nattefrost og dagtemperaturerne sniger 
sig kun godt og vel over 5 grader og 
med hård vind, føles det vinterligt. Så 
det er så som så med lysten til at begyn-
de at klargøre sin båd. Men længslen 
efter at det skal gå løs, stiger dag for 
dag, så nu må det godt snart blive lune-
re! 
Sidste år indgik vi en aftale med Lem-
vig-Thyborøn Turistforening, der admi-
nistrerer opkrævning af havnepenge i 
Thyborøn Inderhavn. Desværre nåede 
aftalen ikke at blive indgået inden for-
årsnummeret af Sprøjten blev redigeret 
og derfor skete offentliggørelsen med 
opslag i klubhuset og med information 
på hjemmesiden. Som bekendt blev der 
senere indført en miljøafgift på kr. 30,- 
og praksis viste senere, at afgiften også 
blev opkrævet, selvom man kun fortøje-
de i havnen nogle få timer. På general-
forsamlingen lavede vi en høring om 
ordningen blandt de fremmødte. Me-
ningerne var lidt forskellige om aftalen, 
så vi har ikke i bestyrelsen haft en énsi-
dig retning at pejle efter. Niels Kjær-
gaard og jeg har fornylig haft en drøf-
telse med turistchefen og disse drøftel-
ser har mundet ud i, at Lemvig Sejlklub 
betaler et beløb på kr. 2.000,- + moms 
for sæsonen 2009. Medlemmer af Lem-
vig Sejlklub med klubstanderen monte-
ret, kan ligge gratis i Thyborøn Inder-
havn i tidsrummet 8.00 – 16.00. For 
henliggen efter kl. 16.00, skal der beta-
les miljøafgift kr. 30,- uanset om man 
overnatter eller ej. Dermed har vi fået 
mere klare linier for, hvornår der op-

kræves afgifter. Jeg er spændt på at hø-
re nærmere om medlemmernes syns-
punkt om aftalen, når sæsonen er slut. 
Der er flere gode kræfter igang for at 
skabe et bedre fundament for rekrutte-
ring af nye medlemmer. Der arbejdes 
både med at skabe opmærksomhed om-
kring Lemvig Sejlklub og på at nye 
medlemmer skal føle sig velkomne i 
Lemvig Sejlklub. Her har vi alle et an-
svar. Vi skal være åbne og vi skal ikke 
være bange for at byde på en kop kaffe 
eller øl i vores både. Vi er vel alle lidt 
stolte af vore både og overfor potentiel-
le sejlere - der ofte spottes ved at være 
”molefræsere” - kan interessen utvivl-
somt modnes, ved at byde ”velkommen 
ombord” og fortælle løs om vore både 
og vore erfaringer som sejlere. 
Jens Peder Hilligsøe vil fremrykke in-
troduktionsaftenerne til jollesejlerne, så 
vi forhåbentlig får nogle ”forårsglade” 
optimister ud at sejle i vore joller. Sej-
lerskolen mærker stor interesse fra nye 
deltagere, så vi forventer at søsætte bå-
de IF’eren og 606’eren på klubhusda-
gen. Jeg glæder mig hvert år til klub-
husdagen, men i år er jeg desværre for-
hindret. Men jeg håber selvfølgelig at 
rigtig mange medlemmer vil møde op 
og give en hånd med. 
Vi mangler stadig lidt i at have malet 
hele vejen rundt, så I må gerne møde op 
i ”malertøjet”. Vi skal nok sørge for 
maling og pensler. Men der er selvføl-
gelig også andre klargøringsopgaver, 
bl.a. hovedrengøring af klubhuset, op-
retning af jollebroen, klargøring af 
IF’eren og 606’eren m.v.  



6 

Nyt Syn Torvet 3 7620 Lemvig tlf. 9782 1319 
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Men det er ikke hårdt når der er mange 
hænder til at dele opgaverne. Og indsat-
sen belønnes med en god fælles frokost 
bagefter. 
På det seneste bestyrelsesmøde beslut-
tede vi at følge et forslag fra redaktøren 
om at reducere udgivelsen af Sprøjten 
til 3 udgivelser om året. Det skyldes 
primært at efterårsnumrene kommer ret 
tæt på hinanden og da indlæggene ikke 
ligefrem myldrer ind til redaktionen, 
kan det godt gå hen og blive lidt tyndt 
en gang imellem. Derfor forventes 
Sprøjten fremover at udkomme i april, 
september og december. 
 
Jeg glæder mig til at vi ses derude. 
 
Kai Werner 

 

Aftale med Lemvig-Thyborøn Turisforening 

 

 
Både med Lemvig Sejlklubs stander, kan fortøje gra-
tis i Thyborøn Inderhavn i tidsrummet 8.00 – 16.00. 
 
Ved henliggen efter kl. 16.00 skal der betales miljøaf-

gift kr. 30,- uanset om der overnattes eller ej. 
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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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Sankt Hans Bål 

 

Igen i år skal vi have områdets flotteste Sankt Hans Bål! 
 
Fra den 1. marts 2009 er det igen tilladt at aflevere afklip fra 
haven på bålpladsen. 
 
 

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. 
 
Altså 11”nye” både på et år (hvis jeg 
ellers har fået alle med!!) I bydes alle 
tillykke med båden og velkommen til, 
og vi håber, at I – ligesom os andre – 
vil få mange gode timer med jeres båd. 

 KKW 

Du kan altid få et mærkat fremsendt ved 
at sende en frankeret kuvert 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 



10 

 

 

 



11 

Hørt på Limfjordskredsens Generalforsamling den 
17.03.09: 

Igen i 2009 bliver der en sammenhængdende serie på 5 kapsejladser, 
hvor et af sejladserne må ”smides væk” i den samlede resultatberegning. 
Det drejer sig om følgende sejladser: 
 
Fur-Livø rundt – 16. maj 2009 - Morsø 
 
Mors Cup – 13. juni 2009 - Thisted 
 
Hancock Cup – 15. august 2009 – Skive 
 
Fransgaard Cup – 29. august 2009 – Virksund 
 
Fjordfræseren – 5. september 2009 – Struer 
 
Check i øvrigt KALENDER på vores hjemmeside. Der er link til sejlad-
serne! 
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Træskibssejlads efterår 2008, (Foto Jens Peder Østergaard) 

Træskibssejlads efterår 2008. (Foto Jens Peder Østergaard) 



 

 

Fur havn efterår 2008. (Foto Jens Peder Østergaard) 

Træskibssejlads 
 

Turen, Limfjorden rundt hvert efterår, i uge 37 i selskab med mange flotte træ-
skibe er en rigtig flot oplevelse, især når det, som på disse billeder, er fint vejr. 
 
Der er hvert år flere sejlere fra Lemvig Sejlklub, der følger med på turen rundt 
bl.a. Jens Peder Østergaard, der har sendt billederne til SPRØJTEN. 
 
Som noget nyt vil skibene i år også besøge Nykøbing, 
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AKTIVITETSKALENDER 

 
Klubhusdag       kl. 09:00 25. april 2009 
 
Bestyrelsesmøder kl. 19.30    4/5, 17/8, 5/10, 17/11, 1/12 
 
Forretningsudvalgsmøder kl. 19.30      2/4, 8/6, 7/9 
 
Generalforsamling kl.19.30       25/11 
 
Deadline SPRØJTEN      5.september 2009 
 
 
 
STØT KLUBBEN BLIV MEDLEM HVIS DU IKKE ALLEREDE ER DET 

 
HUSK KLUBHUSDAGEN DEN 

25.APRIL KL. 9:00 
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Pælelejen for 2009 er i henhold til 
kontrakten med Lemvig Kommune 
fastsat til kr. 778,00 ekskl. moms pr. 
løbende meter bro. Det er en stigning i 
forhold til forrige år på 6% (idet der 
ingen regulering blev foretaget sidste 
år), men det er dog heldigvis til at 
overse! Såvifår 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 1.945,00   
2,5 2.431,25   
3,0 2.917,50   
3,5 3.403,75   
4,0 3.890,00   
5,0 4.862,50   

LEMVIG MARINA 

BRO 2 BRO 3BRO 1

Lemvig Marina 
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”Nye” både i Marinaen 
 
Ved en gennemgang af bådpladserne i Marinaen marts sidste år sam-
menholdt med den nye liste, ses følgende ”nye” både: 
 
 
Båd   Fabrikat    Type             Ejer 
Bombardillo RJ 85 sejlbåd Esben Harder 
Kermit LM 23 motorsejler Lars Therkelsen 
Marie II Grimsø 26 motorbåd Benny Knudsen 
Vita  Starcraft 1800 motorbåd Vagn Dahl Knudsen 
Camar Bayliner motorbåd Palle Johansen 
Martha Myra 25 motorbåd Preben Højer 
Poseidon IW 25 motorsejler Niels Chr. Madsen 
Shiwa Malö 116 sejlbåd John Jørgensen 
Schoumaisen Etap 22 sejlbåd Niels Ole Holm 
Gurli Margrethe Lynæs 20 jolle Lars Kjærgaard 
Grouse III Nordvest 900 motorbåd Lars Kjærgaard 
 
 
Altså 11”nye” både på et år (hvis jeg ellers har fået alle med!!) I bydes 
alle tillykke med båden og velkommen til, og vi håber, at I – ligesom os 
andre – vil få mange gode timer med jeres båd. KKW 
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Fællesture 2009 
 
Igen i år arrangeres de to traditionelle fællesture. 
 
Reserver allerede nu følgende datoer: 
 
20. – 21. juni  Turen går til Jegindø 
 
Det er efterhånden en tradition, at vi skal til Jegindø. Hemming har igen 
sørget for, at vi kan låne sjægtene til en kapsejlads for sjov. Vi mødes lør-
dag, og kan så forhåbentlig gennemføre sejladsen lørdag eftermiddag.  
Om aftenen arrangeres fælles grillfest i 
selskab med vore værter fra Jegindø, og 
måske kan vi igen lokke Kaj til at koge 
en grydefuld muslinger. 

22.-23. August Aggertur 
 
Aggerturen er rigtig tradition. Turene har været arrangeret siden 70’er-
ne, så det er mere end en generation side! Turen er normalt den tur rig-
tig mange ser frem til, og nu hvor vi kan låne roklubbens klubhus, kan 
selv dårligt vejr ikke være begrænsende. Der kommer normalt mange 
deltagere på Aggerturen, og vi har bemærket, at der altid er nogle nye 
med.  
Er du til fælles samvær, råhygge, snak rundt i 
hinandens både, fælles frokost, fælles grill, lan-
ge fælles vandreture og den slags, så er Agger 
lige noget for dig! 
Der er også altid nogle, der sejler  derop allere-
de om fredagen, for at få forfesten med! 
Så Krik Havn er fyldt denne weekend. 
HUSK FÆLLESTURENE ER FOR ALLE 
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AFTENKAPSEJLADS 2009 
 
På forårsmødet i sejlklubben præsenterede vi programmet for den kommende 
sæson: 
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 ATENKAPSEJLADS fortsat: 
Drøftelserne om løbssammensætningen fra efterårsmødet fortsatte, og der var 
stemning for, at der er løb for både uden spiler og løb for både med spiler. 
Som det ser ud lige nu (medio marts) ser løbssammensætningen således ud, hvor 
de nye DH-mål er anført: 
Løb 1: Start 18:45 
Bådtype Bådnavn Skipper DH PH 
Junker 24 u/s Annki Brian Stigaard 847,0 81 
Junker 26 u/s Andy Svend Aage Lauridsen 811,3 40 
Junker 26 u/s Chinook Niels J. Lund Andersen 777,7 58 
PD 26 u/s Sanus Bent Sørensen 774,9 22 
PD 26 u/s Trine Carsten Munksgaard 763,2 108 
L 23 u/s Jo-An Bent Jakobsen 760,5 52 
Grinde u/s Mazurka Anders Meyer 731,9 107 
Scampi 30 u/s Inger Strøm Peter Dahl 710,4 58 
Contrast 37 u/s Scirocco Bo Ravn 671,8 66 
Luffe 37 u/s Nicoline Thorkild Nielsesn 640,1 55 
 
Løb 2: Start 18:55 
Maxi Magic Mamalou Kai Werner Hansen 706,6 60 
H-båd Mamse Jørgen Gyberg 705,8 43 
H-båd Sarkisyana Laurits Bernitt 705,8 66 
Maxi 80 Racer Frigga Erik Skovgaard 684,4 36 
Contrast 33 Havfruen Niels Bækdal 655,8 36 
Scankap 99 Unique Bent Kallerup 648,4 47 
Omega 34 Grace Knud Kristian Wrist 643,4 34 
 
Løb 3: Statr 19:05 
BB 10m Marie Peder Kallerup 625,3 45 
Karavel Knavpot Finn Nikolajsen 623,8 18 
Dufour 34 NN Kurt Winther Knudsen 621,3 42 
X 332 DiXi Kristen Valeur Jepsen 616,6 37 
Maxi 1100 Sisse Niels Kjærgaard 597,1 43 
Grand Soleil 40 Auriga Steen B. Jensen 583,9 28 
X 35 Miss X Kurt Abildtrup 576,0 24 
X 35 Cartan Ole Mose Jeppesen 576,0 27 
M.h.t. singlehandkapsejladserne, så var der stemming for, at der sideløbende blev 
arrangeret Two-Star, altså kapsejlads, hvor der kun må være 2 ombord. Og det 
har vi naturligvis straks gjort. Der var også tale om, at man meget gerne ser, at 
hygge-delen efter sejladsen foregår på 1. sal, så der ikke er nogen, der er 
”udenfor” – evt. med klap af aftenens vindere. 
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JUBII-sejladsen 
 

LØRDAG DEN 27. JUNI 2009, fejres klubbens 87 års fødselsdag med den årlige 
handicapsej-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, og altså 
ingen fælles start. Der er ingen løbsinddeling, altså "alle mod alle"! Banen bliver en 
distancebane.  
 
 
Idet der er gang i festlighederne i byen denne lørdag bliver starten på sædvanlig vis 
udfor klubhuset, medens mållinien bliver ved østhavnen mellem kompasafmærknin-
gen og vinkelret på kajen, hvor der vil holde en ”måltagningsbil”.  
Der sejles efter DH. I øvrigt er Lemvig Sejlklubs særlige regler for aftenkapsejlads 
gældende. 

 

1. Start er allerede kl. 09.30!!!! (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. 

 

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! Præmieuddelingen 
vil foregå på havnepladsen ved Gl. Havn umiddelbart efter sejladsen. 

 

Vi forestiller os, at bådene lægger sig ind i Gl. Havn og at vi afholder en improvi-
seret frokostfest – evt. ved at man køber lidt mad i én af boderne. Om aftenen 
fortsætter vi med en improviseret grill-fest  – KORT SAGT: Der er dømt FÆL-
LESTUR til Lemvig Havn. 
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KLUBHUSDAG 

 

Kom og vær med til at klargøre klubhuset, klubbåden 
og oplev fællesskabet en hel dag. 

 

Vi starter med morgenmad kl. 9.00. 

 

Derefter bliver opgaverne fordelt og vi går i gang 
med arbejdet. 

 

Kl. ca. 13.00 er der er en veltillavet frokost. 

 

Hvis vi ikke er færdige med opgaverne, fortsætter vi 

til kl. 15.00 hvor der er standerhejsning, så sæsonen 
kan starte på behørig vis.  

 

Alt dette er helt gratis, hvis du lægger din arbejds-
kraft til.   

Om aftenen er der mulighed for en improviseret grill-
fest. Mød op og hyg dig i godt selskab. 

 

 



21 

SCT. HANS AFTEN 

 

 

 

 

 

 

 

Den 23. juni 2009 

I år falder Sct. Hans på en tirsdag  vores kapsejler aften, men det skal ikke 
afholde os fra at fejre Sct. Hans aften, som er vores største arrangement i 
Sejlklubben. Vi aflyser nemlig eller rettere flytter vores sejl kap aften ! 

Vi starter kl.1900, hvor Axel og brødrene Munksgaard  i lighed med tidli-
gere år serverer godbidder fra grillen . 

Der serveres Flûtes og salater til. 

Bålet tændes kl. ca. 2130. Holger, vores heksedoktor, vil bygge en heks 
med fyr og flamme i, så vi er sikker på, den når helt til Bloksbjerg. 

Båltalen ?  ja, det er en overraskelse. 

Sidst men ikke mindst vil vores lokale SKIPPERBAND spille til midsom-
mer dans, så glæd jer! 

Og så lige en tak til alle jer der opfordret eller uopfordret gir’  en 
hjælpende hånd. Det ville være umuligt at lave en sådan succes år 
efter år uden jeres medvirken. 
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Afslutteren 2009 
 

LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2009 afsluttes kapsejladssæsonen med årets 
sidste klubkapsejlads, handicapsejladsen AFSLUTTEREN for KØLBÅDE. Han-
dicapsejladsen 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 rimelig lang distancebane på ca. 14-26 sømil, idet opløbet vil bli-
ve 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 kl. 09.30!!!! (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 flaske Gammel Dansk skænket af Lemvig Sejlklub, og der er 
tradition for, at vinderen viser indholdet frem i små bægre. Øvrige præmier ser 
I ved præmieoverrækkelsen. 

 

Om aftenen plejer vi at holde en improviseret grill-fest ved klubhuset, så tag 
gasterne med! 
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OPRÅB 

 

Kunne det ikke være hyggeligt hvis f. eks. denne side 

blev brugt til en god historie, måske oplevelser fra medlemmer-
nes ferietur. Vi vil jo alle gerne læse om andres erfaringer, så 
har vi måske en idé til næste års ferie tur.  

 

Kom ud af starthullerne og send dit indlæg til  

iw216grace@hotmail.com  
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Returadresse 
Lemvig Sejlklub 
Eva Abrahamsen 
Bakkedraget 12 
7620  Lemvig 

 


