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Nu skal vi snart have bådene i vandet igen! 

Foto: IW 
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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 0002042898 

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 

DEADLINE:  29. august 2011 
 

REDAKTIO N: 
Irene Wrist  9781 0089 
irene@wrist.be 
 

ANNO NCER 
Private: Gratis 
Øvrige: excl. Moms: 
 Bagside kr. 1.600 
 1/1-side kr. 1.200 
For 1 år 1/2-side kr. 725 
=3 numre 1/4-side kr. 425 
 1/8-side kr. 275 

UDVALG: 
FO RRETNINGSUDVALG 
Formand, kasserer, sekretær  
 

SEJLADSUDVALG 
Knud Kristian Wrist (fmd) 9781 0089 
Kristen V. Jepsen 9782 2854 
Niels Bækdal  9782 2190 
Motorbådsudvalg: 
Ingen pt. Er du interesseret, kontakt be-
styrelsen. 
 
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 
 

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 

JUNIO RUDVALG 
Jens Peder Hilligsøe (fmd) 9781 0179 
 
MARINAUDVALG 
Plads: Knud Kristan Wrist 97810 089 
Gæstelejeopkræver: Se i skabet eller på hjem-
mesiden under Lemvig Marina / Gæstesejler / 
Vagthavende gæstelejeopkræver 
 

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 
 

SEJLERSKO LE 
Bjarne Stougaard 9782 1051 
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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. 415,-    Senior (18-65 år): kr. 600,- 
pr. 1/4-11 Ægtefælle, passiv (har ikke stemmeret), pensionist kr. 315,-  
 Henvendelse om medlemsskab til sekretæren 
KLUB- Depositum for nøgler kr. 60  
EFFEKTER (K), klubhus, baderum, (B) bådhal, klubhus, baderum ,  
 (E)  surfskur, klubhus, baderum, (J)  optimistskur, baderum.  
 Klubstander til bagbord saling kr. 60,  
 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 
ARRANGE- Om sommeren:  tirsdage   kl. 18.40 Kapsejlads for kølbåde 
MENTER onsdage  kl. 18.30 Optimistsejlads, Surfsejlads, Sejlerskole                            
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 til egne, private fester. 
 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 - 15/11-2011 incl. moms:  
 2,5 m: kr. 2.528,13 3,0 m: kr. 3.033,75 
 3,5 m: kr. 3.539,38 4,0 m: kr. 4.045,00 4,5 m: kr. 4.550,63 
 Gæsteleje i 2011: 100 kr./døgn heraf 50 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) — Men kun for lystbåde.  
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.x bredde) 
 Herudover betales en årlig leje på  50 kr. pr. m2  Kun for medlemmer 
VINTEROPBEV. Der betales en årlig leje på 37,50 kr. pr. m2  Kun for medlemmer 
 Der betales en årlig leje på 70 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 
KAJAK-SKUR Pris pr. kajak pr. sæson kr. 150,- 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 
Gerhard Jürgensen 9783 6433 
 

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 
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NYE MEDLEMMER 
Chr. Rokkjær 
Birgitte Højen 
Charly Clemmensen 
Mads Bendix 
Kaj Christensen 
Mads Engbjerg 
 

Velkommen 

Udmeldte 
Estrid Viberg Larsen 
Ib Yderstræde 
Leif Hansen 
Jørgen Bang 
Kirsten Øland 

OBS OBS OBS OBS OBS 

Hvis du bruger Homeban-
king eller går i Vestjysk 
Bank for at betale: 

HUSK MEDLEMSNUMMER 

Du er velkommen til at 
indsætte beløb på Klub-
bens konto i Vestjysk 
bank: 

Reg,nr. 7730 

Kontonr. 2042898 

HUSK MEDLEMSNUMMER 
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Nyt Syn Torvet 3 7620 Lemvig tlf. 9782 1319 

Få en hilsen fra  
SEKRETÆREN 

Vil du have en mail et par dage før 
et arrangement, så send din e-
mailadresse til sekretæren: 
bestyrelse@lemvigsejlklub.dk 



9 

 

 Formanden har ordet 
 
Så er det endeligt blevet ”sommertid” og dermed sejltid, efter endnu en lang og 
kold vinter. Det kribler unægteligt i fingrene efter at komme i gang med at kom-
me ud på vandet og vi må da håbe at den lange og kolde vinter, ikke forhindrer 
os i at opleve en god varm sommer. Et af de mange forårsgøremål for underteg-
nede, er at tage kontakt til vore gode annoncører, som med deres annoncer er 
med til at bidrage til et  klubblad – der trods truende forhøjede portotakster – sta-
dig er vores meget vigtige kommunikationsmiddel. Det er glædeligt, at kun en 
enkelt annoncør har meldt fra i år – nemlig Fiskernes Indkøbsforening – men til 
gengæld har Peter Mortensen meldt sig som ny annoncør, så vi stadig har balan-
ce i annoncemængden og jeg vil gerne her byde velkommen til Peter som ny 
annoncør. 
Parallelt med ”Sprøjten”, er vores hjemmeside under løbende opdaterering og 
det er også et meget vigtigt kommunikationsmiddel. I sommersæsonen, ser vi 
især en øget trafik om onsdagen, kl. ca. 8.05 når kapsejladsresultaterne forelig-
ger…… 
A propos kapsejlads er det glædeligt, at en initiativgruppe har iværksat et arran-
gement, hvor der indbydes til ”Lemvig Offshore” d. 4. juni 2011. Det er en gan-
ske omfattende logistik der skal til, for at sådant et større arrangement skal lyk-
kes, hvor vi håber at få besøg af rigtig mange sejlere, der har lyst t il at  prøve 
kræfter med Nissum Bredning, så jeg håber at der er mange ”hænder” der har 
lyst t il at give et bidrag, når vi har overblikket over antal deltagere. 
Gerhard er p.t . ved at organisere en montering af en ekstra motor på vores kran, 
således at vi kan ”krøje” svingarmen ud og ind uden at få forstuvede fingre. Der-
udover udskiftes løftewirerne, da de efterhånden er blevet slidte. 
Omkring arbejdet med opførelse af bådhal 2, har byggeudvalget oplevet, at der 
er kommet flere tilmeldinger efter at t ilmeldingsfristen er udløbet, så vi nu kun 
mangler 2-3 både afhængig af størrelsen i at have fuldtegnet hallen og dermed 
være i stand til at  udnytte vores byggeret på 1.000 m². Jeg føler mig derfor gan-
ske overbevist om, at projektet gennemføres og at vi dermed er i stand til at  t il-
byde medlemmer af Lemvig Sejlklub nogle rigtigt gode faciliteter for vinterop-
bevaring af både. I øvrigt var der ingen der reflekterede på min provokation i 
forrige nummer af ”Sprøjten”, hvor jeg tilbød en 100-krone seddel, hvis man 
kunne påvise et billigere projekt for opbevaring af sin båd i en ny hal. Tværti-
mod er jeg bekendt med, at medlemmer i andre sejlklubber må betale op til 3 
gange så meget for vinteropbevaring i en hal, end som vi er blevet forvænt med. 
I skrivende stund oplever jeg, at husets internetforbindelse periodevis svigter. 
Mine teenagebørn har gjort mig opmærksom på, at katastrofen formentligt kun 
overgåes af atom-katastrofen i Japan. Når jeg overhovedet nævner dette, er det 
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 kun for at drage en parallel t il nutidens moderne ”trykknapssejlads”. Jeg tror, at 
mere end halvdelen af sejlerne i Lemvig Marina har monteret en kortplotter. 
Men hvad nu hvis skidtet svigter, har I så papir-søkort ombord ? 
Hvis I er ude at handle i et supermarked, og dankortterminalen svigter, kan I så 
udskrive check ? Mit point er, at det er vigtigt at have en plan B og gerne en 
plan C, når man er til søs. Derude er det skippers ansvar, at bringe sin besætning  
sikkert i land. Jeg skal ikke prale af, at sejle økologisk, for det kræver vel, at 
man ikke har en motor ombord, at man kun betjener sig af en slæbelog, et bly-
lod, et kompas, et søkort og et chronometer, men jeg foretrækker dog fortsat et 
papirsøkort, Silva’s kurslineal og en blyant (og mit armbåndsur). Det giver en 
enorm tilfredsstillelse, når navigationen lykkes. Som dengang midt i 90’erne, 
hvor vi på en Fyn Rundt, rendte ind i en tæt tåge og stille vejr. I ca. 3 timer 
krydsede vi frem mod en rød tønde nord for Bogense uden at kunne se noget 
som helst rundt omkring os, og indenfor 5 minutters ETA, havde vi tønden for-
an os, udelukkende ved hjælp af ”klok og log” – se det er en sand tilfredsstillel-
se som navigatør ! 
Jeg ser meget frem til klubhusdagen. Den dag står for mig som en af de bedste 
dage i sæsonen, hvor vi ”pusler” om vores fælles klubhus og hvor standeren 
hejses for den kommende sæson. Og de seneste år, har der været rekordtilslut-
ning. Så lad os håbe vi får godt vejr t il klubhusdagen. Endeligt glæder jeg mig 
over, at min opfordring i forsårsnummeret af ”Sprøjten” sidste år til, at  man fjer-
ner sin bådvogn umiddelbart efter søsætning, åbenbart havde en effekt. Det hå-
ber jeg også sker i år. 
Vi ses derude. 
 
Kai Werner  

”Er I klar til at  tage en tørn på klubhus-
dagen?” 
 
Så mød op foran klubhuset lørdag den 
30. april 2011 kl. 09:00 i arbejdstøj. 
 
Så skal du nok få rundstykke, kaffe og 
en lille én samt en lille nem opgave. 
 
Bagefter kan du sige, at du hjalp! 
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SØSÆTNING OG OPTAGNING 
På vores kørevej mellem bådhal/vinterplads og marinaen er der ved diget 

ved roklubben en lille kæde over vejen. Denne kæde skal være låst altid. Vi 

har fået klager og det var en klar aftale ved etableringen af vejen, som det 

også er anført i lokalplanens §5.2 for området, at rampen skal afspærres, når 

den ikke er i brug til skibstransporter.  
Udover almindelige trafikanter, der straks kører denne vej, når kæden er 

åben, har vi bemærket, at nogle af vore egne medlemmer også kører i bil ad 

denne vej.  
Det må man ikke og vi henstiller, at kæden fremover altid skal være låst. 

Undtagelsesvis kan man undlade at låse straks, hvis man kører over med 

båd/bådvogn og umiddelbart efter kører tilbage igen samt kortere perioder, 

hvor der bliver kørt flere båd/bådvogne over umiddelbart efter hinanden. 
Men husk, at generelt skal kæden være låst, og INGEN kører over i privatbil! 

Haludvalget 

Klubhusdag og tilrigger fest holdes lørdag den 30. 
april. 
  
Vi mødes kl. 9 til morgenkaffe og en gl. dansk. Formanden vil herefter uddele 
opgaver . 
 
Kl. 13 vil klubben, som sædvanlig være vært ved en god frokost.  
 
Kl. 1500 synger  vi   standeren til vejrs og en forhåbentlig dejlig sejlsæson 
søsættes. 
  
Vel mødt! Det plejer bare at være ret så hyggeligt! 
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LEMVIG MARINA 
Pælelejen for 2011 er i henhold til kontrakten med 
Lemvig Kommune fastsat t il kr. 809,00 ekskl. moms 
pr. løbende meter bro. Det er en stigning i forhold til 
sidste år på 2%, 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. 

Pladsbredde: Pris: 

2,0 2.022,50 

2,5 2.528,13 

3,0 3.033,75 

3,5 3.539,38 

4,0 4.045,00 

4,5 4.550,63 

BRO 2 BRO 3BRO 1

Marinaen er nu fyldt og der er (stort set) ingen tomme pladser. Derfor er det na-
turligvis vigtig at du siger til, hvis du ikke længere skal bruge din plads. 
Vi håber på, at vi i løbet af året kan få etableret en kørevej hen over græsplænen, 
så den ikke bliver ødelagt. 
Unødig kørsel på græsset skal undgås.  
Vi fik sidste år et lille skilt  t il at  hænge nedenunder de grøn/røde-skilte, hvor man 
kan notere, hvornår man kommer hjem  -  ”søndag kl. 14” som man jo tit  ser! 
Da der ingen tomme pladser er til gæstesejlere, skal du huske at vende dit  skilt  t il 
grøn, når du er væk om natten. Du vil jo også gerne kunne finde grønne skilte, 
når du er ”i byen” med din båd. 



16 

 

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 t il klub-
bens adresse. Mærkatet vil så blive returneret snarest i denne kuvert. 
 
Listen med de tilsluttede Frihavne hænges op på opslagstavlen i klubhuset. 

GODE RÅD 
Mangler du gode råd om tilrigning—f.eks. Hvor meget du skal stramme riggen? 
Eller gode råd om motoren? Eller hvordan  man skal gøre, hvis man vil omdøbe 
sin båd – vel at mærke uden at blive uvenner med guderne? 
Hvordan sætter man masten på med mastekranen? Hvordan benytter man bedst 
havnekranen? 
 
Det kan du sammen med flere andre ”Gode råd”-artikler finde på: 
 www.lemvigsejlklub.dk  
 
Se under INFORMATION / GODE RÅD 

SEJLERSKOLEN 
Sejlerskolen starter op med introduktionsaften d. 27. april kl. 19.30 i klubhuset. 
 
Kontakt Bjarne Stougaard på tlf. nr. 9782 1051 hvis du har spørgsmål til sejler-
skolen. 
 
På klubhusdagen d. 30. april klargør vi klubbens IF’er og 606’er til den kom-
mende sæson og snarest derefter går vi i gang med den egentlige sejladsunder-
visning. 
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AKTIVITETSKALENDER 

Klubhusdag kl. 09:00 30/4 

Bestyrelsesmøde kl. 19:30 16/5 

Indkørsel af vogne og rengøring af BÅDHALLEN kl. 19:00 25/5 

Jegindøtur 27/5-28/5-29/5 

Forretningsudv. møde kl. 19:30 6/6 

Sankt Hans aften kl.19:00 23/6 

Aggertur 19/8-20/8-21/8 

Struer Sejlklub på besøg 19/8-20/8-21/8 

Bestyrelsesmøde kl. 19:30 22/8 

Deadline SPRØJTEN 29/8 

Forretningsudv. møde kl. 19:30 19/9 

Bestyrelsesmøde kl. 19:30 25/10 

Bestyrelsesmøde kl. 19:30 22/11 

Deadline SPRØJTEN 29/11 

Generalforsamling kl. 19:30 30/11 



18 

 



19 

 

 

Aftenskapsejlads 

 

Spændingssejlads 

den 26. april 

- lige efter Påske! 

KLUBHUSDAG 
 

Den 30.april kl. 09:00 
 
 
 
 
 
 
 

Se mere på side 13 

 

 
Sankt Hans Aften 

 Mød op og vær med til en hyggelig aften!  
Se mere på side 23 

 
HEJ SURFERE 

 
 Vi holder klubaften Mandage kl. 18.30 

 
Se mere på side 21 

OPSLAGSTAVLEN 

 Indkørsel af vogne og rengøring af BÅDHALLEN  onsdag den 25. maj kl. 19:00 
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SURF NYT 
 
 
Der holdes klubaften mandage fra kl. 
1830, surf-sæsonen er startet, og nog-
le få har surfet igennem i vinter. 
 
Sms kæden vil igen i år blive brugt til 
info omkring surf tider og steder. 
 
Som noget nyt i år står der kun børne-
sejl rigget til. 
 
Pga. af pladsmangel skal finne og 
power joint afmonteres inden bræd-
derne sættes i skuret. 
 
Der er lavet et system til finnerne og 
sejlene i skuret. 
 
Der er indkøbt et Fanatic brædt på 
135 L med tilhørende Niel pryde 
sejl.   
 
Kurt 

 
HUSK  

KLUBHUSDAGEN 
den 30. april 
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Der lyttes andægtigt ved generalforsamlingen nov. 2010 (foto KKW) 
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Sankt Hans Aften den 23.juni kl. 19.00 
 

Vi fejrer som traditionen foreskriver denne skønne aften med bål, brand og fæl-
lessang.  
Vore tro kokke indleder aftenen med grillstegte bøffer og pølser , hvortil serve-
res kartoffelsalat og frisksnittet salat. 
Øl og vin kan købes. 
Heksen sørger naturligvis Holger for. Hvordan hun futter af i år er altid en over-
raskelse. 
  
Kl. ca. 21:30-22 tændes bålet efter båltalen. 
  
  
Hjælp med at opbygge bålet . Afklippede grene fra træer og buske m.m. afleve-
res på bålpladsen. Vi skal traditionen tro ha`et kæmpebål!! 
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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   
Trold Joda 24 motorbåd Svend Strande 
Mille Balaton 25 sejlbåd Erling Kloster 
Åbenrå Luna 19 motorbåd Peder Houlind 
Krabask Tiny sejlbåd Ivan Andersen 
Marabel Scanmar 35 sejlbåd Jan Holmboe 
Trine Bayliner 2155 motorbåd Thomas Nielsen 
Frida Junker 26 sejlbåd Kristian Eriksen 
Plenty Junker 22 sejlbåd Nicolai Jacobsen 
NN One off fiskerbåd John Pedersen 
Vagabonden Omb. Redningsbåd motorbåd Finn Halkjær 
Bocaboo Dynamic 37 sejlbåd Søren Bruun 
Triton Guyline 922 sejlbåd Mads Engbjerg 
NN Najad 34 motorsejler Kristian Lund 
Lidunn Neptin Trawl 8500 fiskerbåd Claus Filsø-Nielsen 
Chrismus Bavaria 30 sejlbåd Klaus Poulsen 
Gamle 4,4 m sejlbåd Jan Larsen 
Maja Ørnvik 470 motorbåd Hans Jørgen Primdal 
 
SØRG NU FOR AT FÅ NAVN OG HJEMSTED PÅ BÅDEN, som det står i søloven!!  
 
Altså 17 ”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. 
Der er naturligvis også forsvundet en del både. KKW 

HAVFRUE på afveje. 
 
(fotograferet ved Roskilde 
Domkirke) 
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Fællesture 2011 
Som vi plejer arrangeres i år de to traditionelle fællesture: 
 
27. – 29. maj  Turen går til Jegindø 
Det er blevet en god tradition, at vi skal til Jegindø. Hemming har som sædvan-
ligt sørget for, at vi kan låne sjægtene til en kapsejlads for sjov. Vi mødes lørdag 
(formentlig nogle allerede fredag!), og kan så forhåbentlig gennemføre sejladsen 
lørdag eftermiddag. Om aftenen arrangeres fælles grillfest med egen mad i spil-
huset i selskab med vore værter fra Jegindø. Søndag sejler vi hjem igen efter fro-
kost. 
 
19.-21. 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. t il   
irene@wrist.be 

 

Så kommer den i SPRØJTEN på ét eller 
andet tidspunkt. 
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JUBII-sejladsen 2011 
TIRSDAG DEN 14. JUNI 2011, fejres klubbens 89 års fødselsdag med den årli-
ge handicapsej-lads. Handicapsejladsen foregår på den måde, at respitten er be-
regnet 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. 

Præmieuddelingen vil foregå umiddelbart efter sejladsen. 
Mød op og vær med til at fejre klubbens fødselsdag! 

AFTENKAPSEJLADS 2011 
Tirsdag den 29. marts 2011 afholdtes den årlig kapsejladsaften i klubhuset. Der var 
mødt 14-15 medlemmer.  
Programmet blev præsenteret og diskuteret. Programmet ligner de foregående år. 
Der var en længere diskussion om løbssammensætning og starttidspunkter—som 
på efterårets møde. Sejladsudvalget tog derefter hjem og tænkte lidt over det og 
på side 29 ser du udvalgets løsning på sammensætningen. 
Der var en del snak om de nye DH-mål, hvor især BB10m’eren har fået et godt 
mål. Der var også snak om man skulle benytte de mange nye mål og altså afhæn-
gig af vindstyrken den enkelte aften. Sejladsudvalget har dog indtil videre valgt 
at benytte gennemsnitsmålet, da det vil give en masse ballade at få fastsat den 
rigtig vindstyrke den enkelte aften, da der er endog meget stor indbyrdes forskel 
mellem bådene — afhængig af vindstyrken. 
Der blev gjort opmærksom på, at man på hjemmesiden under Aftenkapsejlads 
kan finde Program og Sejladsbestemmelser , ligesom man kan udskrive Bane-
hæftet i eksempelvis A4, hvis man gerne vil have det i stor størrelse. 
Der blev slået t il lyd for, at den enkelte båd gør in indsats for at få deltagere til 
”forplejningsholdet” i klubhuset efter sejladserne, idet det kniber lidt i år, og det 
er altså en meget vigtig del af fællesskabet, at man mødes i klubhuset efter sej-
ladserne. 
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Aftenkapsejlads fortsat: 

Sejladsudvalget har sammensat løbsinddelingen sådan, at der i 2011 bliver 3 star-
ter med 5 minutters mellemrum — som det fremgår herunder: 
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Afslutteren 2011 
LØRDAG DEN 17. SEPTEMBER 2011 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! 

Igen i år var der is i marinaen.      (foto KWH) 
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Er der nogen, der kan genkende dette skiv? Der er en flaske vin på højkant. 
Sendt svaret t il redaktøren på irene@wrist.be 
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Her er oversigten over årets Forplejningshold ved Aftenkapsejladserne. 
Du bedes checke, om du står der, og selv finde en aflyser, eller bytte, hvis du ik-
ke kan den pågældende aften. 
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Returadresse 
Lemv ig Sej lklub 
Eva Abrahamsen 
Bakkedraget 12 
7620  Lemv ig 


