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Jens Chr. Egholm modtager Årets Lemvig-Sejler Pokal 
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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 
Kristian Kristensen Sekretær  9782 3790 

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: 20. marts 2012 
 
REDAKTION: 
Irene Wrist  9781 0089 
irene@wrist.be 
 
ANNONCER 
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 
Endvidere kommer man på Sejlklubbens 
SPONSORside 

UDVALG: 
FORRETNINGSUDVALG 
Formand, kasserer, sekretær 
 
SEJLADSUDVALG 
Knud Kristian Wrist (fmd) 9781 0089 
Kristen V. Jepsen 9782 2854 
Niels Bækdal  9782 2190 
Peder Kallerup 9782 0213 
Motorbådsudvalg: 
Ingen pt.  
 
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 
 
SURFUDVALG 
Kurt Jeppesen (formand) 2173 2495 
 
JUNIORUDVALG 
Jens Peder Hilligsøe (fmd) 9781 0179 

SPRØJTEN- medlemsblad for Lemvig Sejlklub. Udkommer 3 x årligt.  
Oplag 300 stk. Artikler, indlæg, annoncer m.m. indleveres til redaktøren  
email: irene@wrist.be 

MARINAUDVALG 
Plads: Knud Kristan Wrist 97810 089 
Gæstelejeopkræver: Se i skabet eller på 
hjemmesiden under Lemvig Marina / Gæ-
stesejler / Vagthavende gæstelejeopkræver 
 
HALUDVALG 
Kristen V. Jepsen (formand) 9782 2854 
Gerhard Jûrgensen 9783 6433 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 
Poul Erik Larsen 9782 2208 
Kristian Kristensen 9782 3790 
Carsten Pedersen 9782 0229 
 
SEJLERSKOLE 
Bjarne Stougaard 9782 1051 
 
KLUBMÅLER 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 
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Formanden har ordet 
   På generalforsamlingen d. 30. november 2011, frem-
mødte ca. 40 medlemmer af Lemvig Sejlklub incl. Be-
styrelsen. Det blev en god og konstruktiv generalforsam-
ling, hvor der udover de vedtægtsbestemte punkter, var 
en livlig debat under punktet ”Eventuelt”. Der var mange 
gode og konkrete forslag til bestyrelsen, som blev ned-
skrevet til senere drøftelse i bestyrelsen.  
   Den 15. juni 2012 fylder Lemvig Sejlklub 90 år, og det 
skal vi selvfølgelig fejre. Formanden for aktivitetsudval-

get, Niels Kjærgaard efterlyste gode idéer fra medlemmerne, til i særlig grad at 
markere denne mindeværdige fødselsdag. Så hvis du efterfølgende kommer i tan-
ke om nogle gode forslag, så tøv ikke med at kontakte Niels. 
   Fra dette års 
”vinternummer” af 
”Sprøjten” har vi 
valgt, ikke at gen-
optrykke Bestyrel-
sens beretning, 
men henviser i 
stedet til Sejlklub-
bens hjemmeside 
under menupunk-
tet Bestyrelsen – 
Årsberetning. Det 
skulle lette lidt på 
portoudgiften ! 
   Det var en stor 
glæde for mig, at 
overrække prisen 
for ”Årets Sejler 
2011” til Jens Chr. Egholm, som har udvist initiativer i Surf-afdelingen udover 
det sædvanlige. Der er skabt en særlig ”gejst” i Surf-afdelingen med involvering 
af familien og tilgang af nye medlemmer. Det har glædet os meget i bestyrelsen. 
Der er mange der trækker på samme hammel i Surf-afdelingen, og det er inspire-
rende for os andre. 
   I December modtog jeg desværre en besked fra Eva om, at hun ønskede at ud-
træde af bestyrelsen. Eva har været sekretær/næstformand i 14 år og har således 
ydet en stor og flot indsats i Sejlklubbens interesse. Heldigvis har Eva tilbudt at 

(Fortsættes på side 7) 

Årsberetningen: 
Klik på  
Bestyrelsen—Årsberetning 
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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 
Thorkild Sønderskov 2086 7187 

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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hjælpe en ny sekretær godt i gang. Som ny sekretær/næstformand glæder det mig 
at byde Kristian Kristensen velkommen i bestyrelsen. Det er glædeligt, at Kristi-
an som bestyrelsessuppleant, har taget imod udfordringen. 
   Efter at flere medlemmer har forespurgt om vi forventede at reparere eller sæl-
ge den grå ”Hobro-jolle”, har bestyrelsen besluttet at bortsælge jollen på klubhus-
dagen d. 28. april. Der bliver afholdt auktion over båden, således at alle interesse-
rede har mulighed for at afgive bud. 
 
 
Godt Nytår !   Vi ses derude.    Kai Werner 

(Fortsat fra side 5) 

Juniorafdelingen 
 
Onsdag den 29. februar kl. 19.30 afholdes der et 
møde omkring starten af den nye sæson for junio-
rerne i sejlklubben. 
 
Man kan sige, at arbejdet skydes i gang på skud-
dagen!! 
 
 
Har du gode idéer, lyst t il at  engagere dig eller har 
du børn, der gerne vil prøve at sejle, så mød op! 
 
Vi giver en kop kaffe ! 
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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: 
kotadk@kristensen.mail.dk 

Grace på Haderslev Fjord 
sommeren 2011—en rigtig 

flot tur—se bare himlen!! 
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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. 435,-    Senior (18-65 år): kr. 620,- 
pr. 1/4-12 Ægtefælle, passiv (har ikke stemmeret), pensionist kr. 335,-  
 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 - 15/11-2012 incl. moms:  
 2,5 m: kr. 2.590,63 3,0 m: kr. 3.108,75 
 3,5 m: kr. 3.626,88 4,0 m: kr. 4.145,00 4,5 m: kr. 4.663,13 
 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 1100 kr. x max.(lgd.x bredde) 
VINTEROP- Herudover betales en årlig leje på  50 kr. pr. m2  Kun for medlemmer 
BEVARING 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 
JOLLESTATIV Joller kan gratis anbringes på jollestativet.. Sæt navn/Medlemsnummer på 
 Kun for medlemmer. Henvendelse til juniorudvalgets formand 
HAVEAFFALD Brændbart haveaffald må fra den 1.3-23.6 henkastes på anvist plads 
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Kapsejladsaften. 
Tirsdag den  27. marts 2012 kl. 19:30 i klubhuset: 
Kapsejladssæsonen 2012 

- Præsentation af den  kommende sæson 
- Kapsejladskalenderen 
- Løbssammensætning 
- Andre emner 

Har du idéer eller emner, du gerne vil have drøftet denne aften, så 
send en mail t il:  den216grace@hotmail .com 

 
Støt arrangementet og mød op gerne med hele besætningen! 
 

Sejladsudvalget 

BÅDHAL 2 
Bådhal 2 blev færdig her i efteråret og bådene er kørt ind. Der er efterfølgende 
solgt endnu en anpart, således hallen er fyldt. Da Bådhal 1 også er fyldt er der 
således gjort klar til en venteliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Her køres én af de store både ind  Foto: KWH 
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BÅDHALLEN - master m.v. 
Regler for opbevaring af mast i skuret: 
Alle master skal være mærket med DIT registreringsnummer. Nummeret skal 
sidde på den ende af masten, der vender mod porten . Nummeret får du hos 
HALudvalget. 
Master skal placeres i mastestativerne. 
Små master skal ligge øverst i stativet.  
Tovværk skal være opkvejlet. 
Antenner, radar og salingshorn m.v. skal være afmonteret.  
Wirer fra riggen skal være afmonteret eller være indpakket, således de ikke la-
ver mærker på andre master. 
Man fylder op længst væk fra porten først. 
 
Vi vil checke, om der er numre på masterne. Efter den 1. december vil master 
uden nummer blive lagt udenfor hallen – på nordsiden. 

 
REGISTRERINGSNUMRE: 
Husk, der skal registreringsnummer på alt , du har i hallen. Nummeret kan ses 
på klubbens hjemmeside eller kan fås hos HALudvalget. 

ANNONCE—BÅD SÆLGES—HR 35 
Idet vi er blevet foreslået at komme med et indlæg til klubbladet, har jeg taget 
opfordringen op. 
Min fars hunde kom - når de begyndte at ”plukke” i vildtet - om bag laden og 
blev skudt. 
Det betyder, som det nok forstås, at hundene ikke duede mere til det, der forven-
tedes af dem, og sådan har jeg fået det lidt, m.h.t . at  sejle i min dejlige båd.  Gigt 
i håndled m.m. har gjort mig lidt mindre sikker om bord, og det er ikke rart, når 
man har kunnet det meste. 
Det korte af det lange er, at jeg har sat ”Sine Qua Non” til salg til alt  for lille en 
pris. Alene den nye mast med sejl inden i, samt ny Volvo har kostet mere end det 
halve af salgsprisen, som er kr. 600.000. 
Med afbrydelse har jeg været medlem af Lemvig Sejlklub siden ca. 1940, så det 
vil jeg gerne fortsætte med. 
Tyge Windfeld-Lund 
Teglgårdsvej 31 
7620 Lemvig 
Privat: 9782 0658—Mobil: 2964 0883   mail@tygewindfeld.dk 
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Æresmedlem Ejvind 
Madsen og næstformand 

Eva Abrahamsen haler 
standeren ned efteråret 

2011         Foto: IW 

Kanal fra Ringkøbing Fjord til Limfjorden - 
Fantasi eller virkelighed? 
Da Peter Jensen fra Bork Sejlklub lancerede ideen, mente mange, at der var 
tale om en aprilsnar.  
Men Peter Jensen har en plan, som har vagt positiv interesse hos politikerne i 
Ringkøbing og Holstebro  kommune, hvorimod Lemvig kommune har været 
noget tilbageholdende.  
Dina Overgaard, Turistchef i Lemvig Kommune,synes ideen er interessant.  

  

Sejlklubben følger op på ideen og indbyder til en aften med Dina Overgaard 
og Peter Jensen med emnet: Hvordan får vi udviklet den maritime turisme i 
vort område ofte benævnt som ”Udkants Danmark”, hvordan kan vi i klubregi 
bidrage. Kom, hør og skyd på foredragsholderne 

  

Onsdag den 14. marts kl. 19:30.  
Der serveres naturligvis kaffe m. m. 
Arrangementet er gratis     Arrangementsudvalget 
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LEMVIG MARINA - ny kørevej 
Kommunens vejafdeling har nu etableret en ny kørevej hen over græsplænen 
vest for klubhuset. Det er meningen, at vejen skal benyttes i forbindelse med 
optagning og isætning af både.  

Men sørg nu for at du kører med  

TOM bådvogn på kørevejen (vest om klubhuset) 
og med LASTET bådvogn på asfaltvejen (øst om klubhuset). 

Og det er IKKE meningen, at man skal 
køre på denne vej på andre tidspunk-
ter, ligesom det IKKE er meningen, at 
der parkeres privatbiler m.v. på græs-
plænen. 
Marinaudvalget 

SØSÆTNING OG OPTAGNING 
På kørevejen mellem bådhal/vinterplads og marinaen er der ved diget ved ro-
klubben 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 an-
ført 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 
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OBS OBS OBS OBS OBS OBS 

Hvis du bruger Homebanking 
eller går i Vestjysk Bank for at 
betale: 

HUSK MEDLEMSNUMMER 

Du er velkommen til at indsætte 
beløb på Klubbens konto i  
Vestjysk bank: 

Reg.nr. 7730  Kontonr. 2042898 

HUSK MEDLEMSNUMMER 

 

AKTIVITETSKALENDER 

Juniorafdelingen møde kl. 19:30 29/2 

Kanal fra Ringkøbing Fjord til Limfjorden 14/3 

Forplejningsholdet planlægningsmøde kl. 10.30 18/3 

Deadline SPRØJTEN 20/3 

Kapsejladsaften om sommerens sejladser 27/3 

 

Skriv det straks i 
TIME-manageren! 
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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. Undta-

gelsesvis 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 
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OPTIMIST Onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.30 afholder 

Juniorafdelingen et møde om den kommende sæsons  Aktiviteter se side 7  

Halberg Rassy 
35 sælges 

 
Se side 13 

OPSLAGSTAVLEN: 

DEADLINE  
SPRØJTEN 

20. marts 2012 

Forplejningsholdet 

Søndag den 18. marts 2012 

kl. 10:30 

I klubhuset. 

Vi planlægger pølsevagterne 

til årets aftenkapsejlaser. 

Der er kaffe, the og rundstyk-

ker! Irene 

Kapsejladsaften. 
Tirsdag den  27. marts 2012 kl. 19:30 i klubhuset: 
Kapsejladssæsonen 2012 - Præsentation af den  kommende sæson - Kapsejladskalenderen - Løbssammensætning - Andre emner 
Har du idéer eller emner, du gerne vil have drøftet den-
ne aften, så send en mail til:  den216grace@hotmail.com 

Sejladsudvalget 

Sct. Hans bål! Jubilæumsåret 2012 (sejlklubben bliver 
90 år) bør fejres med et kæmpe Sct. Hans 
bål—så kære medlemmer, vær med til at 
bygge det. Husk når I nedklipper jeres 
haver, så kør det til sejlklubbens bål-plads—men først efter den 1. marts. På forhånd tak Niels Kjærgaard 

Kanal fra Ringkøbing 

Fjord til Limfjorden - 

Fantasi eller virkelighed? 

 
Læs mere side 15 
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Redaktricen på sidste tursejlads den  16. oktober 2011                 Foto: KKW 

Abelone,  
Sunrice,  

Grace og  
DiXi ved  

turbøjen i 

Harre Vig,  
Pinsen 2011 

Foto: KKW 
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Forplejningsholdet 
Søndag den 18. marts 2012 kl. 10:30 i klubhuset. 
Vi planlægger pølsevagterne til årets aftenkapsejlaser. 
Der er kaffe, the og rundstykker! 
 
Irene 
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”Sidste” tursejlads 2011. 
Turen startede fredag den 7. oktober og sluttede 

tirsdag den 11. oktober. 
Igen i år havde vi en fantastisk god tur, 
der var oprindeligt 16 både tilmeldt, men 
vejret viste sig ikke fra den bedste side, og det fik en del 
til at melde fra. Vi endte med at være 9 både, med 20 sø-

mænd om bord, det er rigtig flot! Vi havde den glæde, at der 
i år også var en enkelt motorbåd med, rigtig godt.  
   ”Sidste” tur-
sejlades er ikke 
kun for sejlbåde, 
men for alle 
sejlklubbens 
medlemmer. 
   Lad os håbe at 
det udvikler sig 
til flere motor-
bådsdeltagere 
allerede næste 
år. 
   Vi sejlede fra 
Lemvig fredag i ret meget vind, og bredningen viste sig fra dens livlige 
side, men alligevel en fantastisk sejlads med en agten for tværs.  
   Vi mødtes i Glyngøre fredag aften. Glyngøre sejlklub havde som sæd-
vanlig beredvilligt stillet klubhuset til rådighed, denne gang i en skrabet 
udgave, da sejlklubben er i gang med at udvide klubhuset. Der var af den-
ne grund intet køkken og møblement i klubhuset, men der blev sørget godt 
for os. Havemøblerne blev sat ind i klubhuset og der blev tændt for var-
men. Det endte med at blive en rigtig hyggelig aften med vor medbragte 
mad.—Stor tak til Glyngøre sejlklub. 
   Lørdag var planen, at turen skulle gå til Fur og derefter til Rønbjerg, 
men for de, der var i sejlbåd passede vinden ikke til denne tur, og det var 
meget godt, for vi hørte senere at alle broer i Rønbjerg stod under vand. 
   I stedet blev det bestemt, at vi skulle sejle til Amtoft og på vejen derop 

(Fortsættes på side 24) 

Nogle af de deltagende både 
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ind til den ”nye” havn i Ejerslev, hvor vi skulle have frokost. For os, der 
ikke tidligere havde været i Ejerslev, var det en rigtig god oplevelse, det er 
en rigtig hyggelig lille 
havn, bestemt ikke sidste 
gang vi har været der. 
Efter frokosten, en mor-
far og en spadseretur i 
området inden vi fortsatte 
turen til Amtoft, hvor der 
var fælles spisning i 
klubhuset. 
   Menuen bestod af med-
bragte store bøffer og tyk 
sovs. Ud over dette var 
der indlagt en enkelt kon-
kurrence, hvor den heldi-
ge vinder vandt borddæk-
ning og opvask til fest-
middagen søndag aften. 
Vi var også heldige, at der 
tilfældigvis var et par 
stykker som kunne en god 
historie, så det blev også 
en rigtig hyggelig aften i 
klubhuset i Amtoft.—En 
stor tak til Amtoft sejl-
klub. 
Søndag gik turen til Thisted. 
   Vi gik fra Amtoft ved 9 tiden, så vi kunne være i Thisted før kl. 13, for 
der var nemlig lovet storm over Thisted bredning. Og der blev storm! Der 
blev målt 20 m/sek. i Thisted havn, men da var vi alle godt fortøjet, efter 
en herlig sejltur over Thisted bredning i dejligt vejr med 8 – 10 m/sek. me-
ter fra syd. Herefter havde vi hele eftermiddagen til at gøre os klar til den 
store festmiddag, som igen i år var kreeret af Aksel og Carsten -- tak skal i 
have det var en SUPER middag:  

(Fortsat fra side 23) 

(Fortsættes på side 25) 

Klubhuset i Amtoft 

Travetur ved Ejerslev Havn 
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FES TMENU:  
Forret: Aspargessuppe med kødboller. 
Hovedret: Oksefilet med flødekartofler og grønne ærter. 
Dessert: Kage med creme og kaffe. 
 
   Til desserten bød Henning på et glas Cognac, og til natmad bød Svend 
Åge på røget hellefisk på lunt brød, og for at der ikke skulle mangle noget, 
bød Torben på irish coffee. 
   Ud over denne dejlige 
middag var der også i år 
forskellige små indslag som 
historier, musik og sang, så 
det blev en rigtig hyggelig 
aften. 
Men også nye tider: Aksel 
og Carsten plejer at servere 
i hvid skjorte med butterfly 
og stribet forklæde, høj stil. 
I år bemærkede gæsterne, at 
det ”kun” var åbenstående hvid skjorte, men sådan går det jo.  
   Mandag var der aftalt frokost i Doverodde. For nogle blev der vist også 
tid til en morfar. Derefter gik turen til Jegindø, hvor der var bestilt stegte 
ål, til de som ønskede det. Så var der overnatning før turen gik hjem for 
nogen af os. Andre tog et par dage ekstra, hvilket skulle vise sig at være en 
god beslutning. Nissum Bredning var ikke i sit gode humør, men vi kender 
den jo, og ved at det kommer den over, hvis vi venter en dag eller to. 
   Det blev igen i år en rigtig god efterårstur, hvor vi fik sejlet, spist godt, 
hygget og snakket, med mange mennesker, som man ikke altid får snakket 
med på havnen. 
   En stor tak til Aksel fordi du viderefører Ejvinds gode tradition.  
   Vort håb er, at endnu flere vil melde sig til næste år, husk på, turen er 
ikke kun for sejlbåde, den er også for motorbåde. 
 
En meget tilfreds turdeltager. 

(PS: Redaktionen ved godt, hvem den tilfredse deltager er!) 

(Fortsat fra side 24) 

Hygge ombord 
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Tambohus—juni 2011—Grace, Sunrise og DiXi      Foto: KKW 

Fra rejsegildet ved Hal 2      Foto: KWH 
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Nyt fra Surferne 
Af Kurt Jeppesen (kmj-lemvig@ofir.dk) 

   Det blæser og er koldt, men der er stadig nogle få surfere på fjorden. Sådan har 
det set ud de sidste uger - den hårde kerne holder kontakt via sms kæden.  
   Surfafd. har lukket ned for klubaftenerne for i år. Det skete med en sammen-
komst i klubhuset, hvor der blev delt diplomer ud til de juniorer, der har fulgt 
træningen til diplom 1 i surfing. Vi fortsætter med træningen til foråret; der arbej-
des i øjeblikket på at få stablet to ugentlige træningsaftener på benene. 
   Ang. trænere / forældre så kan vi altid bruge en ekstra hånd; så hvis du vil være 
med i træner teamet kontakt Kurt Jeppesen. 
   Der er her i efteråret lavet lidt om i surfskuret og i området herved, så nu mang-
ler vi bare foråret, en pavillon og bordbænke sæt til vores hyggekrog. 

Surfafdelingen stoppede sæsonen for juniorne med uddelingen af diplomer til 
følgende surfere: 
Fra højre Hannah Aalbæk, Jacob Skov Thomsen, Emil Egholm, Jacob Christen-
sen, Christian Bach, Mikkel Rosenby og Mikkel Østergård, i anden række fra 
   højre Kaspar Nørgård og træner Kurt Jeppesen. 

De modtager diplom 1 af 3 som bevis på at de kan grundreg-
lerne for surfere og i praksis kan surfe. De fleste er startet i år 
og når vi t il foråret starter næste sæson kan de arbejde sig op 
imod diplom 2 og 3. 

Der har i år været en 
rigtig god forældre op-
bakning til klubaftner-
ne. Hver aften har der 
været to trænere tilste-
de og uanset vejret har 
der været aktivet på 
vandet med undervis-
ning på forskellige ni-
veauer. 
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Returadresse 
Lemv ig Sej lklub 
Irene Wrist 
Sønderv ang 2 
7620  Lemv ig 


