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Isvinteren har været hård ved pælene i Marinaen!           Foto: KKW 
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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 
irene@wrist.be  
  

ANNONCER 
Private: Gratis 
Øvrige: excl. Moms: 
For/bagside kr. 1.500 
: 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 

UDVALG: 
FORRETNINGSUDVALG 
Formand, kasserer, sekretær  
 
SEJLADSUDVALG 
Knud Kristian Wrist (fmd) 9781 0089 
Kristen V. Jepsen 9782 2854 
Niels Bækdal  9782 2190 
Motorbådsudvalg: 
Helge Andersen  
Vagn B. Pedersen 
Louis Sørensen 
 
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 

JUNIORUDVALG 
Jens Peder Hilligsøe(fmd) 9781 0179 
 
MARINAUDVALG 
Plads: Knud Kristan Wrist 97810 089 
Gæstelejeopkræver: Henvendelse til klubben 
 
HALUDVALG 
Kristen V. Jepsen (formand) 9782 2854 
Gerhard Jûrgensen 9783 6433 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 
Poul Erik Larsen 9782 2208 
 
SURFUDVALG 
Kurt Jeppesen (formand) 2173 2495 
 
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 email: 
irene@wrist.be 
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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. 405,-    Senior (18-65 år): kr. 590,- 
pr. 1/4-10 Ægtefælle, passiv (har ikke stemmeret), pensionist kr. 305,-  
 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 gange årligt: januar, april og oktober 
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 - 15/11-2010 incl. moms:  
 2,5 m: kr. 2.478,13 3,0 m: kr. 2.973,75 
 3,5 m: kr. 3.469,38 4,0 m: kr. 3.965,00  5,0 m: kr. 4.956,25 
 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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Traktorførere 
Bo Ravn 9782 3950 
Jens Peder Østergaard 9788 9003 
Kristen V. Jepsen  9782 2854 
Niels Bækdal 9782 2190 
Poul Erik Larsen  9782 2208 
 

Kranførere 
Bent Sørensen 9781 1203 
Bent Thorhauge 9782 0007 
Finn Ruby 9788 7092 
Gerhard Jürgensen 9783 6433 
Jens Peder Østergaard 9788 9003 
Karsten Eriksen 2032 0416 
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 
Winnie Rudnicki 
Johny Rudnicki 
Jørn Mosekjær 
 

Velkommen 
 
 

Udmeldte 
Mogens Vendelbo 
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Formanden har ordet 
I skrivende stund (medio marts), er Solens deklinationsforandring på sit højeste, 
hvilket som bekendt sker medio marts og medio september, men her i marts er 
det et udtryk for, at dagene bliver ca. 5 minutter længere hver dag. Men der skal 
nu også meget varme til, inden den kolde Limfjord bliver varmet tilstrækkelig op 
til at være behagelig at færdes på. I løbet af januar nåede istykkelsen op på ikke 
mindre end 50 cm. Spørg bare Peter Dahl, der ikke kunne nå igennem med sin 
motorsav med 40 cm. sværd. Så det bliver uden tvivl et koldt forår vi går i møde. 
Heldigvis er det sådan iflg. meteorologerne, at en kold vinter ikke nødvendigvis 
betyder en kold sommer, så vi har da lov at håbe på en god og varm sommer med 
behagelige vindforhold. 
Det har været en fornøjelse, at kontakte alle vores annoncører for en forlængelse 
af annonceaftalerne for den kommende sæson. Alle har givet udtryk for, at vi har 
fået et meget flot blad i flotte farver og god kvalitet. Det håber ”Sprøjteføreren” 
og jeg også, at medlemmerne påskønner.  Der er god grøde i Lemvig Sejlklub og 
foråret byder som sædvanligt på stor aktivitet i de forskellige udvalg. En nyska-
belse, som jeg omtalte i foregående udgave af ”Sprøjten” er nedsættelse af et mo-
torbådsudvalg, som allerede har barslet med en foredragsaften med fokus på mo-
torer og udstyr og det har vel interesse i bred forstand, så det glæder vi os til. På 
det første møde som jeg deltog i, medbragte Vagn en vandrepokal, som sidst var 
uddelt i 1980, så det vil kun være glædeligt, hvis den kommer i spil igen. I for-
længelse af mit oplæg i forrige udgave af ”Sprøjten” om at melde sig på banen, 
hvis man overvejer at få sin båd ind i en evt. hal nr. 2 på sejlklubbens areal, har 
der været afholdt møde og der er nedsat et byggeudvalg bestående af Steen B. 
Jensen (formand), Kurt Abildtrup og Ole Mose Jeppesen. De arbejder videre med 
at undersøge behovet og med at indhente priser, så vi kan se om situationen i 
byggeriet kan medføre, at vi kan få opført en hal mere til en fornuftig pris. Jeg vil 
her gerne opfordre de bådejere der har båden placeret udenfor sejlklubbens areal 
om vinteren, til at overveje deres behov i årene fremover. Det er klart en fordel at 
sikre, at ens båd kan placeres tæt på havnen om vinteren, dermed undgås trans-
portomkostninger. Og da man formentlig betaler husleje i forvejen, er det for-
mentlig ikke mange basseører man skal betale mere, for at få sin båd ind i en 
spritny hal. Målet er at få opført en hal på 1.000 m² som er den byggeret vi har 
iflg. Lokalplanen. Og det vil også være den billigste løsning. Derfor er det vigtigt 
at du melder dig på banen nu. En hal opført i gode materialer, er ikke bare sådan 
en harmonika man slår ud efter behov, så det er vigtigt at vi får disponeret rigtigt 
nu – og forhåbentlig til glæde for mange bådejere. Da vi byggede hal nr. 1, så vi 
at der begyndte at komme venteliste allerede under byggeriet. 
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Nyt Syn Torvet 3 7620 Lemvig tlf. 9782 1319 

Haglöfs 

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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I efteråret bestilte Svend Aage et firma til at udskifte ødelagte pæle. Dengang var 
der ingen der forudså, at vi ville få den værste isvinter siden vinteren 1995/1996. 
Isen har desværre hævet ca. 50% af pælene i Marina’en, som det har fremgået af 
vores hjemmeside www.lemvigsejlklub.dk. Så det bliver en ordentlig omgang, at 
få genetableret pælepladserne, men jeg håber så at sidegevinsten bliver at vi kan 
få en mere præcis placering af pælene og at de bådejere der har været nervøse for 
pælenes holdbarhed, fremover kan sove bedre om natten. Der er grund til at glæ-
de os over, at vi i løbet af vinteren har fået nogle meget fine badefaciliteter, som 
Lemvig Kommune sidste år bevilgede os. Vi har også ønsker om nye pontoner 
ved slæbestedet og nye lamper på vores grønne areal, men lad os nu se hvad de 
økonomiske rammer giver os mulighed for at få. Vi vil også gerne udvide jolle- 
og surfskurene, men her er vi begrænset af nogle byggelinier, så det har en læn-
gere horisont, hvis vi overhovedet kan få lov til det. 
Som jeg nævnte i efterårsnummeret af ”Sprøjten”, har TRYG-fonden betænkt os 
med 3 redningsposter, som skal placeres ud for hver bro, med redningskrans, ka-
steline og en skumslukker. Derudover har vi fået en skumslukker til placering 
udvendigt på klubhuset og én til placering indeni klubhuset. Endelig har vi fået 
nogle førstehjælpskasser, som skal placeres i klubhuset og i bådhallen (og en eks-
tra til bådhal 2 hvis den kommer op at stå). Jeg har også overvejet at søge om en 
hjertestarter, men det kræver, at der er tilmeldt en ”fadder” der har ansvaret for at 
hjertestarteren bliver ophængt et synligt sted og at den er offentligt tilgængelig, 
samt at denne ”fadder” vil nedsætte en brugergruppe. Hvis der er én blandt med-
lemmerne der vil tilbyde sig som ”fadder” og dermed organisere arbejdet om-
kring hjertestarteren, så vil jeg gerne påtage mig at udfærdige en ansøgning til 
TRYG-fonden med håbet om, at de – igen – vil støtte Lemvig Sejlklub. Skriv til 
mig på mamalou@mail.dk hvis dette har din interesse. 
Jeg regner med at vi monterer ovennævnte redningsposter på klubhusdagen, hvor 
vi også vil føre en god idé fra motorbådsudvalget ud i livet, nemlig at montere 
nogle informationstavler på hver af broerne. Jeg har fået fat i nogle alu-rammer i 
A4-størrelse, så der kan skrives beskeder til de enkelte broer. Det er formentlig 
ikke alle der har deres daglige gang i klubhuset og på denne måde, kan vi få be-
skeder til hinanden ud på broerne. De fleste af de frivillige havnefogeder har hel-
digvis også i år sagt ja til at påtage sig en uge, hvor de bruger deres fritid til at 
opkræve gæsteleje til vores fælles bedste. Tak for det. Miljøafgiften er steget fra 
kr. 30 til kr. 50 og den almindelige gæsteleje er steget fra kr. 90 til kr. 100. Det 
bliver så spændende, om dette umiddelbart medfører en samlet stigning i omsæt-
ningen. Men mon ikke det gør. Lemvig Marina er en dejlig havn at besøge og jeg 
har selv oplevet, at mange gæstesejlere sætter pris på de fredelige omgivelser, 
vores grønne områder, vores grillplads, legepladsen ved feriecentret og fra i år 
også, at vi har nogle gode badefaciliteter. Som ”udlejere” skal vi jo huske på, at 
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Som ”udlejere” skal vi jo huske på, at badefaciliteterne er gratis at benytte for 
gæstesejlere. 
De seneste 2 år har vi haft en god aftale med Lemvig-Thyborøn Turistforening, 
hvor vi mod betaling af kr. 2.000 + moms for en sæson, kunne overnatte i Thybo-
røn Inderhavn for en miljøafgift på kr. 30,00. I foråret modtog vi en skrivelse fra 
Turistforeningen om, at man for sæsonen 2010 agtede at hæve éngangsbetalingen 
til kr. 5.000 + moms. Dette har vi i bestyrelsen fundet er for dyrt i forhold til den 
andel af medlemmerne der benytter sig af ordningen og derfor har vi takket nej til 
en aftale med Turistforeningen i år. Derfor er der altså normal betaling i Thybo-
røn Inderhavn i år. 
På klubhusdagen, skal vi jo også have klargjort vore 2 skolebåde og have flyttet 
jollerne fra bådhallen over på sommerpladsen. Jeg minder om, at de medlemmer 
der privat har en jolle liggende, SKAL afmærke deres jolle med navn og telefon-
nummer. For os der skal administrere alle sejlklubbens forskellige både, er det 
utroligt besværligt, at der henligger nogle både uden navn. Så tænk lige på os der 
laver frivilligt arbejde – tak. Og når jeg nu er ved det, så gælder det også diverse 
bådvogne, hvor vi stadig oplever nogle vogne, der ikke er mærket med navn/
bådnavn (samt nummer hvis man er placeret i/ved bådhallen). Endelig beder jeg 
om, at bådvognene fjernes straks efter søsætning. Hvert år oplever vi bådejere der 
i begejstring over at båden er blevet søsat, glemmer alt om bådvognen på land og 
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det skæmmer altså vores ellers flotte grønne område noget så meget. Så vær’ nu 
rar at rydde op efter dig. 
Vi ses derude. 
 
Kai Werner 
 

 

Optimistsejler 
 
Så er det med at få kridtet skoene og få meldt dig til juniorafdelingen 
i Lemvig Sejlklub. Vi har en masse optimistjoller der trænger til at 
blive sejlet i og derudover har vi også en Laser og en Europajolle, så 
der er noget for alle aldre. Tag endelig din far og mor med, så de og-
så kan høre noget om glæden ved at være sammen om at sejle. 
 
Kontakt Jens Peder på tlf. nr. 21 70 90 02 for nærmere aftale om 
starttidspunkt. 

Sejlerskolen 
 
Sejlerskolen starter op med introduktionsaften d. 7. april kl. 19.30 i 
klubhuset. 
 
Kontakt Bjarne Stougaard på tlf. nr. 92 82 10 51 hvis du har spørgs-
mål til sejlerskolen. 
 
På klubhusdagen d. 24. april klargør vi klubbens IF’er og 606’er til 
den kommende sæson og snarest derefter går vi i gang med den 
egentlige sejladsundervisning. 
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LEMVIG MARINA 
Pælelejen for 2010 er i henhold til kontrakten med 
Lemvig Kommune fastsat til kr. 793,00 ekskl. moms 
pr. løbende meter bro. Det er en stigning i forhold til 
sidste år på 1,9%, så det er da til at overse! Det giver 
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. 

BRO 2 BRO 3BRO 1

Som det nok er bemærket, så er mindst halvdelen af pælene i marinaen beskadi-
get af isen, og der forestår et større arbejde med at få pælene på plads. I forvejen 
skulle der skiftes ca. 40 pæle og arbejdet hermed skulle være foretaget i januar. 
Men så kom isen! Vi håber, at vi kan få arbejdet på plads inden bådene kommer i 
vandet. Pæleramningen vil ske umiddelbart efter Påske! 
Når der skal skiftes så mange pæle, så kan der naturligvis være ændringer på 
pladsbredden o.s.v., men det må vi tage som det kommer. Jeg er godt klar over, 
at jeg kun hører fra de bådejere, hvor pladsen er blevet for smal. Hvor pladsen er 
blevet bredere hører jeg nok ingenting. Men alle pladser er udlejet, så man kan 
ikke bare lægge sin båd over på en anden plads. 
Vi har fået et lille skilt til at hænge nedenunder de grøn/røde-skilte, hvor man kan 
notere, hvornår man kommer hjem  -  ”søndag kl. 14” som man jo tit ser! 

Pladsbredde: Pris: 

2,0 1.982,50 

2,5 2.478,13 

3,0 2.973,75 

3,5 3.469,38 

4,0 3.965,00 

5,0 4.956,25 
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FRIHAVNSORDNINGEN 
Lemvig Marina er medlem af den såkaldte Frihavnsordning for lystbådehavne. 
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 sekretari-
atet mod forevisning af kvittering for betalt pladsleje. 
Du kan altid få et mærkat fremsendt ved at sende en frankeret kuvert til klub-
bens adresse. Mærkatet vil så blive returneret snarest i denne kuvert. 
 
Listen med de tilsluttede Frihavne hænges op på opslagstavlen i klubhuset. 

TURSEJLADS MINE BEDSTE STEDER 
Onsdag den 3. marts havde arrangementsudvalget arrangeret en aften, hvor klub-
bens egne medlemmer havde lavet små foredrag om deres ”bedste steder”. Der 
var indlæg fra BASTA, SCIROCCE, HAVFRUEN, GRACE og ALVILDA. 
Vi kom vidt omkring, både i Norge, Sverige og en række gode steder i Danmark. 
Bl.a. var der en anvisning for, hvordan man kommer ind til Tambohus uden at gå 
på grund! 
Se under Information / Gode råd på www.lemvigsejlklub.dk 
 
Eller blad om på næste side! 

GODE RÅD 
Kan du huske, at der i SPRØJTEN nr, 2 fra 2002 var en artikel om, hvordan man 
skal gøre, hvis man vil omdøbe sin båd – vel at mærke uden at blive uvenner 
med guderne? 
 
Nej vel – Men den er sammen med flere andre ”Gode råd”-artikler at finde på 
www.lemvigsejlklub.dk  
 
Se under INFORMATION / GODE RÅD 
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TAMBOHUS 
Hvordan kom-
mer man ind til 
havnen ved 
Tambohus? 
 
Som det fremgår 
af nedenstående 
luftfoto, så skal 
man holde endog 
meget tæt på 
sandodden og 
endelig ikke for 
tæt på den gamle 
bro. 
 
Ser man tydeligt 
efter på billedet 
kan man faktisk 
se, at man skal 
holde sig helt 
ovre i den østli-
ge side af gabet 
mellem sandod-
den og den gam-
le havn.  
Altså helt ind på 
stranden—
næsten, så kommer man ind. 
Og der er uddybet til 2,5 m’s dybde, da havnen blev anlagt for ca. 3 år siden. 
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”Nye” både i Marinaen 
Ved en gennemgang af bådpladserne i Marinaen marts sidste år sammenholdt 
med den nye liste, ses følgende ”nye”: 

Båd Fabrikat Type Ejer   
Sille Ryds Camping motorbåd Jan Kristiansen 
Bella Bella 530 motorbåd Børge Nielsen 
Afrodite Edel 820 sejlbåd Lars Rønn 
Holiday One Off motorbåd Victor Skov-Hansen 
Emma Snippa motorbåd Kim Lind 
Gitte 1 Norddan fiskerbåd Søren Houlind 
Liv Saga 24 motorbåd Kurt Vendelbo 
NN Targa 96 motorsejler Svend Erik Petersen 
Explorer Pandora 700 sejlbåd Leif Hansen 
NN Arvor 230 motorbåd Michael Linde 
NN Winga 25 motorsejler Lyder Hunskjær 
Biffe Mosquito 85 sejlbåd Kenneth Kjærgaard 
NN Beason 31 sejlbåd Thorkild Sønderskov 
Natalie Ørnvik 670 motorbåd Gert Hansen 
Brisen Contest 35 sejlbåd Benny Sørensen 
Britt Folkebådstype sejlbåd Svend Kjærside 
Filimong Nord 80 sejlbåd Paul Højen 
Lotus Seal 22 sejlbåd Jørn Mosekjær 
NN Sagitta 20 sejlbåd Lars H. Herskind 
Hjaller Glastron 25 motorbåd Gunnar Lisby Kjær 
Illona Van Mill Cruiser motorbåd Hans Knudsen 
Søs Hurley 22 sejlbåd Teresa Hansen 
NN Monsun 31 sejlbåd Kristian Lund 
Summerwind Draco sejlbåd Ingolf Petersen 
NN Omega 30 sejlbåd Finn Nikolajsen 
Summerwind LM 27 motorsejler Henning Olsen 
Havheksen II Fairline Holiday motorbåd Hardy Mathiasen 
 
SØRG NU FOR AT FÅ NAVN OG HJEMSTED PÅ BÅDEN, som det står i søloven!! 
 
Altså 27 ”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 
Der er naturligvis også forsvundet en del både. 
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Fællesture 2010 
Sædvanen tro arrangeres i år de to traditionelle fællesture: 
 
5. – 6. juni  Turen går til Jegindø 
Det er blevet en god tradition, at vi 
skal til Jegindø. Hemming har som 
sædvanligt sørget for, at vi kan låne 
sjægtene til en kapsejlads for sjov. Vi 
mødes lørdag (nogle allerede fredag!), 
og kan så forhåbentlig gennemføre 
sejladsen lørdag eftermiddag. Om af-
tenen arrangeres fælles grillfest med 
egen mad i spilhuset i selskab med 
vore værter fra Jegindø. Søndag sejler 
vi hjem igen efter frokost. 
 
21.-22. august: Turen går til Agger – eller rettere til Krik 
Aggerturen har været arrangeret i ca. 40 år, altså i mere end en generation! Turen 
er normalt den tur rigtig mange ser frem til, og nu hvor vi kan låne roklubbens 
klubhus, kan selv dårligt vejr ikke være begrænsende. Der kommer normalt man-
ge deltagere på Aggerturen, og vi har bemærket, at der altid er nogle nye med. 
Måske er det DIG i år? 
Er du til fælles samvær, råhygge, snak rundt i hinandens både, fælles frokost, 
fælles grill, lange fælles vandreture og den slags, så er Agger lige noget for dig! 
Der er også altid nogle, der sejler til derop allerede om fredagen, for at få for-
festen med! 
Så Krik Havn er fyldt denne weekend. 
 

HUSK FÆLLESTURENE ER FOR ALLE !! 
 
Se i øvrigt på www.lemvigsejlklub.dk under Information / Beretninger : 
Her er der små reportager fra de foregående års fællesture. 
 
Måske skriver DU en lille historie, gerne med et billede fra én af årets ture? 
 
Mail historie m.v. til irene@wrist.be, så kommer den i SPRØJTEN på ét 
eller andet tidspunkt. 
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AKTIVITETSKALENDER 

Bestyrelsesmøder kl. 19.30 17/5, 30/8, 19/10, 16/11, 30/11 

Forretningsudvalgsmøder kl. 19.30  6/4, 14/6, 21/9 

Deadline SPRØJTEN  6/9, 6/12 

Sejlerskolen, Introduktion 7/4 

Motorbådsmøde  kl. 19.30 15/4 

Klubhusdag kl. 9.00 23/4 

Aftenkapsejladser starter kl. 18.45—og derefter tirsdage 27/4 

Jegindø-tur 5.-6/6 

JUBII-sejlads 15/6 

Sct. Hans Aften 23/6 

Agger-tur 21.-22/8 

Afslutteren 25/9 

Generalforsamling kl. 19.30 24/11 

JUBII-sejladsen 2010 
TIRSDAG DEN 15. JUNI 2010, fejres klubbens 88 års fødselsdag – på dagen - 
med den årlige handicapsej-lads. Handicapsejladsen foregår på den måde, at re-
spitten 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.  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 50,00 kr. 

1. præmien er en vandrepokal, skænket af Lemvig Sejlklub i anledning af 
klubbens 60 års fødselsdag i 1982. Præmieuddelingen vil foregå umiddel-
bart efter sejladsen. 

Mød op og vær med til at fejre klubbens fødselsdag! 
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ALLE OS MED MOTORBÅD 
De tre medlemmer, der vil prøve at starte et motorbådsudvalg op er: Vagn Peder-
sen tlf. 97 88 55 19, båd SPAR TO. Louis Sørensen tlf. 97 82 13 14, båd MISS 
MOZART og Helge Andersen tlf. 97 48 76 00, båd DASAMO. Den 18. februar 
fik vi holdt vores første møde. Tilstede var også formanden for sejlklubben Kai 
Werner Hansen.  
Vi er enige om at lave vores første arrangement torsdag den 15.04.10. Det bliver 
en mini messe med to dygtige deltagere, som kommer og fortæller om de ting de 
arbejder med.  Hver af deltagerne har max ½ time til at fortælle om deres områ-
de, hvorefter de er til rådighed ved deres boder, så kan man gå til boderne, og der 
uddybe spørgsmål og få gode svar. 
En kort omtale af de to messedeltagere: 
Kennet  Villadsen kalder sig selv for motordoktoren. Han er en fremadstormen-
de mekaniker, som har en stor kærlighed for bådmotorer. Her kan bl.a. nævnes: 
Yanmar - Volvo Penta – Perkins – Cummins - Ford- Bukh. Skulle det være bil-
motoren,  der halter,  klarer han også den . 
Brian Lindgren er med sin forretning Jysk Fritid, én som spænder bredt over 
feltet. Her vil jeg bl.a. nævne: Både og bådudstyr -Jagt-Fiskeri-havture – Fritids-
liv - Dykning og UV jagt-Softgun-mm.  Kom og hør ham fortælle om ting du 
drømmer om, og hvordan det kan gøres til virkelighed. Besøg hans messestand  
og få meget mere  spænding ind i dit fritidsliv. 
Da dette er vores første arrangement, er vi naturligvis meget spændte på, hvordan 
det vil forløbe, og hvor mange der vil bakke op om arrangementet. Vi håber på 
mange motorbådsfolk, men alle er velkomne til at opleve denne spændende aften. 
Det starter kl. 19.30 og efter en kort velkomst gives ordet til messeudstillerne,  
der hver får 30 min. til deres oplæg. Kl. ca.20.30  kan boderne besøges, og der vil 
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kaffen også være klar. Det er gratis at komme ind. Kaffe med hjemmebagt kage 
samt øl og vand sælges til sædvanlige små priser 
En opfordring til alle motorbådsejere: Mød frem og støt op om os. Vi har 
brug for støtten. Vi vil gerne videre. Vi har flere idéer på bedding, bl.a. en fælles 
sejltur med indlagte navigationsopgaver, men vi vil også gerne høre hvilke idéer, 
du har. Sammen kan vi måske realisere dem, hvis opbakningen er til stede. 
Venlig hilsen 
Helge Andersen 

 

 

 

Marinaen i vinterpragt 
foto: Helge Andersen 

STØRRE KAPSEJLADSER i 2010 
 
Sejladser, der indgår i Limfjordens Blå Bånd-serie: 
 
8. maj: Fur-Livø Rundt Morsø Sejlklub 
12. juni: Mors Rundt Thisted Sejlklub 
28. august: Fransgaard CUP Viborg & Virksund sejlklubber 
4. september: Fjordfræseren Struer Sejlklub 
 
Øvrige sejladser: 
28. maj: Fyn Rundt - Palby Cup Bogense Sejlklub 
4. juni: Classic Fyn Rundt Kerteminde Sejlklub 
25. juni: Sjælland Rundt Helsingør Amatør Sejlklub 
14. august: Two-Star Skive Sejlklub 
13.-19. september: Limfjorden rundt for træskibe 
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AFTENKAPSEJLADS 2010 
Den 9. marts 2010 blev det årlige kapsejladsmøde afholdt med deltagelse af 14 
sejlere. 
Sejladsudvalget præsenterede programmet for den kommende sæson: 
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    ATENKAPSEJLADS 2010 fortsat: 
 
Bemærk i øvrigt, at banekort, program og sejladsbestemmelser kan hentes på 
www.lemvigsejlklub.dk under AFTENKAPSEJLADS 
 
Efter præsentation af programmet blev sejladsbestemmelserne berørt. 
Bl.a. blev straffen ved ”forsyndelser” på banen gennemgået, da mange tager én 
eller sågar to omgange som straf.  Straffen har i Lemvig Sejlklub i mange år væ-
ret: På kryds foretager man en bomning og på rumskødsben tager man en stag-
vending. 
Herefter blev det nye banehæfte nævnt. Der er indarbejdet en række op-ned-
baner sammen med trekantbanerne. Nyt hæfte vil blive udleveret. 
Endelig blev drøftelserne om løbssammensætningen fra efterårsmødet fortsat og 
efter en god debat, var der enighed om at prøve sejladsudvalgets oplæg, og  som 
det ser ud lige nu (medio marts) ser løbslisten således ud til sæsonen 2010: 

Bådtype Bådnavn Skipper DH PH    
Løb 1: Junker 24 u/s Annki Brian Stigaard 845,6 84 
 Junker 26 u/s Andy Svend Aage Lauridsen 811,3 43 
 Junker 26 u/s Chinook Niels J. Lund Andersen 777,7 60 
 PD 26 u/s Sanus Bent Sørensen 774,9 23 
 PD 26 u/s Trine Carsten Munksgaard 777,4 94 
 L 23 u/s Jo-An Bent Jakobsen 760,5 40 starter 18:45 

Maxi Magic Mamalou Kai Werner Hansen 739,1 61 
 Grinde u/s Mazurka Anders Meyer 731,9 112 
 Luffe 37 u/s Nicoline Thorkild Nielsen 640,1 60     
Løb 2: H-båd Mamse Jørgen Gyberg 705,8 41 
 H-båd Sarkisyana Laurits Bernitt 705,8 68 
 Maxi 80 Racer Frigga Erik Skovgaard 684,4 46 
 Contrast 33 Havfruen Niels Bækdal 655,8 34 starter 18:55 

Omega 34 Grace Knud Kristian Wrist 643,4 34 
 Contrast 37 u/s Scirocco Bo Ravn 633,6 66 
 Dufour 34 NN Kurt Winther Knudsen 631,2 44     

Karavel Knavpot Finn Nikolajsen 626,4 19  
 BB 10m Splinten Bent Kallerup 625,3 43 
 BB 10m Marie Peder Kallerup 625,3 43 
 X 332 DiXi Kristen Valeur Jepsen 608,9 37 starter 19:00 
 Maxi 1100 Sisse Niels Kjærgaard 597,1 50 
 Grand Soleil 40 Auriga Steen B. Jensen 583,9 31 
 X 35 Cartan Ole Mose Jeppesen 576,0 32 

Som noget helt banebrydende nyt starter den éne halvdel af løb 2 fem minutter 
før den anden halvdel. Tænk lige lidt over den! Hovedbegrundelsen er, at der 
ellers bliver for mange både på startlinien med risiko for kollisioner. 
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ATENKAPSEJLADS 2010 fortsat: 
M.h.t. singlehandkapsejladserne (1 ombord) og Two-Star (2 ombord), så fortsæt-
ter vi hermed, da der fortsat er et fornuftigt deltagerantal. 
De fremmødte ønskede generelt lidt længere baner. 
Der blev under eventuelt nedsat et udvalg bestående af brdr. Kallerup og Aksel 
Skovgaard til at se på muligheden for at arrangere en større kapsejlads med delta-
gelse af udenbys både. Aftenen sluttede med en film med et lille sammendrag fra 
den netop overståede Americas Cup. 

Afslutteren 2010 
LØRDAG DEN 25. SEPTEMBER 2010 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 
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 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 50,00 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! 

Lemvig Marina en dejlig sommeraften 2008.           Foto: Martin Skovgaard 
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 Kulturfelt Follup Odde og sejlerne 
I de seneste 8 år har Limfjorden og særlig Nissum Bredning udviklet sig til et af 
Europas fineste områder for landing af fladøsters eller Limfjordsøsters, som vi 
kalder dem lokalt. Marinebiologer vurderer at bestanden i Lem Vig spiller en 
vigtig rolle i det store årlige yngelnedslag i Bredningen på grund af det varmere 
og næringsrige vand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den 17. juli 2009 blev Kulturfelt Follup Odde godkendt af Fiskeridirektoratet til 
forsøgsopdræt af Limfjordsøsters. Kulturfeltet er beliggende lige inde bag Follup 
Odde, som angivet på kortskitsen. Kulturfeltet måler 140 m x 250 m, og har 
vanddybder mellem 2 og knap 4 m. Kulturfeltet er i hvert hjørne afmærket med 
gule specialafmærkninger med gul krydstopbetegnelse, radarreflektor og gult 
refleksbånd. 
 
På bunden inde i kulturfeltet ligger der langstrakt østersnet på  typisk 25 m læng-
de og særlige yngelsamler-systemer også typisk af  25 m længde samt ankre. Alt 
udstyr befinder sig i den nederste ½ m af vandsøjlen. I modsætning til muslinge-
brugene forekommer der kun få og små overflademarkeringer, der benyttes i ste-
det dykkede flåd for GPS anhugning. 
 
Kulturfeltet ligger øst for de 2 ankerbøjer under Gjeller Odde.  
Kulturfeltet er identisk med det område Fiskeridirektoratet fik godkendt og op-
tegnet i søkortet for den vestlige Limfjord tilbage i 2002.  
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Kulturfeltet er beliggende 50 m nordvest for 
sejlklubbens traditionelle mærke ved Follup 
Odde, og kapsejladsbenet fra Gjeller Krog og 
til Follup Odde går klar af kulturfeltet. 
 
Skulle en ivrig eller presset kapsejler få behov 
for at krydse kulturfeltet, er det næppe noget 
problem, derimod bør opankring og motorsej-
lads undgås. Lemvig roklub er tidligere budt 
velkommen. 
Med ønske om en god sejl- og østerssæson 
Laurits Bernitt 
Mail:     L.Bernitt@mail.dk 
Mobil:   24 48 35 11 

 
 
 

Sankt Hans Aften  
onsdag den 23. juni kl. 19.00 

Selv om i skrivende stund isen endnu ikke har forladt fjor-
den er der kun 3 måneder til årets længste dag. Dagen skal 
fejres med heks, bål og  brand som traditionen foreskriver. 
 
Disse 3 flotte fyre, Karsten, Kim og Aksel tryller endnu engang ved grillen og 
vore flittige piger sørger for en lækker salat. Drikkevarer kan købes til rimelige 
lave priser. 

 
Heksen er i entreprise hos Holger, ja alt 
er som det plejer at være og arter vejret 
sig er succesen hjemme. 
Bålet tændes kl. 22 af Niels B. 
 
Hjælp os også i år med at bygge et kæm-
pe bål. Giv dit bidrag med grene fra ned-
klippede træer og buske, der lægges på 
bålpladsen ved klubhuset. TAK! 
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Klubhusdagen lørdag den 23. April kl. 9.00 
Vi starter med morgenkaffe, rundstykker og en Gammel Dansk før vi giver klub-
huset m.m. en ordentlig omgang af hvad? Ja, det vil formanden afsløre. 
Kl. ca. 13.00 serveres det berømte sildebord, anrettet af festudvalget.  
Kl. 15.00 er der standerhejsning og sæsonen er officielt åbnet. 
 
Om aftenen kan det hænde, at vi 
holder en improviseret fest. 
 
 
Vi har jo lov at håbe, at vejret 
bliver lige så flot som på neden-
stående billede fra en tidligere 
KLUBHUS-dag. 
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TRYGHED OMBORD 
Onsdag den 10. februar var der arrangeret en aften med Anders Andreasen, in-
struktør i førstehjælp og brandbekæmpelse, der meget engageret fortalte første-
hjælp ombord, især om 
ulykker og skader, men 
også om forholdsregler 
ved de mest presserende 
sygdomstilfælde.  
Kurset blev krydret med 
små praktiske øvelser, 
hvor vi bl.a. lærte den nye 
”nato-stilling” eller aflåst 
sideleje, hvor man ikke 
længere skal rulle hen 
over sin egen arm! 
Vi prøvede også alle sam-
men at blive pakket ind i 
et ”astronaut-tæppe” og 

Vi er en del, der sejler på tur i weekends og ferier, nogle meget længere. 
Mange af os har som bekendt passeret de 50 og vi har oplevet, at folk er kommet 
til skade under sejlads. Hvad gør man, hvis der pludseligt sker et uheld? Vi er for 
det meste kun 2 personer ombord, så hvordan undgår man panikken og hvordan 
overlever vi, når vi ikke lige kan ringe efter ambulancen? 
Vi fik nogle svar på spørgsmålene, og vi overvejer pt. om der er behov for yderli-
gere information eller egentligt kursus  

Foto: Niels Bækdal 



32 

 

Returadresse 
Lemvig Sejlklub 
Eva Abrahamsen 
Bakkedraget 12 
7620  Lemvig 


