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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.  9781 0089 
Kurt Jeppesen  Surfudv.   2173 2495 

Jens Peder Hilligsøe Jun.udv.  9781 0179 
Niels Kjærgaard  Arr.udv   9781 1551 

DEADLINE: 28. august 2012  
 
REDAKTION: 
Irene Wrist  9781 0089 
mail: 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) 3026 7620 
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  
mail: irene@wrist.be 

MARINAUDVALG 
Plads: Knud Kristian 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 
Foråret har endeligt bidt sig fast, og det er for alvor den tid, hvor vi kan glæde os 
til at mærke vinden mod kinderne igen. Efter endnu en isvinter (ganske vist lidt 
kort – men for 3. år i træk !) er Limfjorden i fuld gang med at blive opvarmet, så 
vi kan komme ud og dyrke vores glæde ved at sejle. 
   Efter at have agiteret for nye lamper til afløsning for de blå ”plastik-lamper”, 
lykkedes det her i foråret at få tildelt  nye – og synes jeg – meget flotte lamper 
magen til dem der står på gangstien ved Østhavnen. De er nu blevet monteret og 
jeg synes det klæder vores område voldsomt, i forhold til hvad vi er vant til. 
   I forlængelse af vores hyggelige Glögg-aften i december, tog Irene Wrist initia-
tiv til at  nedsætte en ”optimist-gruppe” der vil tage ekstra initiativer til at  hverve 
nye junior-sejlere. Det er glædeligt at Paul Højen, Mads Rønn og Irene har meldt 
sig under fanerne sammen med J.P. Hilligsøe for at tage nye initiativer. Vi har 
planlagt 3 introduktionsaftener, onsdag d. 25. april, onsdag d. 2. maj og onsdag d. 
9. maj, alle aftener kl. 17.30 så vi kan få den sociale dimension med. Irene har 
lavet en lille folder som vi husstandsomdeler i udvalgte områder og hun har lige-
ledes lavet plakater som vi ophænger på skolerne, SFO’erne og på biblioteket. Vi 
har lavet alternativ underholdning, hvis vejret skulle drille, så det bliver meget 
spændende hvad dette initiativ kan føre til. Vi håber at nogle af vore medlemmer 
vil være ”Standby” disse aftener med deres både, således at vi kan give vore vor-
dende sejlere en god oplevelse på Limfjorden, hvis nu vejret bliver lige lovlig 
frisk. Det er ikke afgørende at der er sejl på, bare det at komme ud på Limfjorden 
vil være en stor oplevelse for unge mennesker der aldrig har prøvet det før. Giv 
venligst et praj t il mig på tlf. 97 81 04 50 eller 20 97 17 75 hvis du vil være med 
på ”Standby-holdet”. 
   Som jeg tidligere har skrevet på disse sider, så ser jeg frem til årets klubhusdag,  
som i år falder lørdag d. 28. april. Sidste år havde vi rekordtilslutning med over 
50 deltagere på en skøn forårsdag, men forhåbentlig bliver vi også i år t ilsmilet af 
vejrguderne. Vi plejer at have fokus på vores klubhus, og det skal vi selvfølgelig 
også have i år, men da vi har udvidet omfanget af bygninger betragteligt de sene-
re år, skal vi i år have fokus på at male døre i vore 2 bådhaller, klargøre skolebå-
de og joller og tjekke op på området, herunder jolleskure og surfskure og vore 
nyligt t ilkomne ”kajak-hoteller”. Så vi har brug for alle de hænder der kan bidra-
ge til at  få vores Marina til at  fremstå velvedligeholdt. 
   Det er i øvrigt glædeligt, at vore gæstesejlere bemærker, at vore faciliteter er 
velfungerende og at man føler sig godt tilpas i Lemvig Marina. Her skylder vi tak 
til de mange frivillige havnefogeder, der alle giver en venlig betjening overfor 
vore gæster. 
 

(fortsættes) 
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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 3026 7620 
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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Formanden har ordet 
(fortsat) 

 
   Jeg glæder mig meget til årets Skt. Hans engagement. Og jeg håber at medlem-
merne vil bidrage med masser af brænde (haveaffald), så vi efterfølgende kan 
prale af Lemvigs største Skt. Hans bål. I år er der lagt op til den helt store fest. 
Lemvig Sejlklub fylder 90 år d. 15. juni 2012 og det skal selvfølgelig fejres. Det 
gør vi så i forbindelse med Skt. Hans, hvor vi vil arrangere en særlig sejlads på 
dagen og tænde op i grillen om aftenen. Efterfølgende spiller ”Skipperband” op 
til dans – som sædvanligt uden honorar – det er jo spilleglæden der bærer lønnen 
i sig selv !  
   I løbet af vinteren lykkedes det at udfylde de sidste kvadratmetre i vores nye 
bådhal og bortset fra en enkelt omgang møgvejr med kuling og tværgående regn, 
der overfaldt nogle både under ”ventilationsloftet”, er det mit indtryk, at alle er 
glade for de nye vinterfaciliteter. Vi har fået en rigtig god – udendørs – opbeva-
ringsplads, der er fremtidssikret for kommende både i Lemvig Marina, og vi har 
fået en rigtig dejlig forplads, hvor der er plads til at  vende med bådvognene.  
   Så jeg synes alt  i alt , at  vi kan imødekomme sejlsæsonen 2012 med løftet hoved 
og sige til hinanden, at vi har en rigtig god sejlklub med gode faciliteter for alle. 
 
Vi ses derude.  
 
Kai Werner 

 
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. 
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Nyt Syn Torvet 3 7620 Lemvig tlf. 9782 1319 

Hvid Elvstrøm Trapezjolle sælges! 
Jollen er fra S.B.S Marine med byggenr. 814. 

Der følger 2 sæt sejl med. Hver sæt består af storsejl, fok og spiler. Det ene 

sæt er i meget god stand. Det andet sæt er slidt men ellers OK. 

Jolle, mast og rig fremstår i meget god stand. 

Desuden medfølger god trapezbælte og let brugt ekstra spiler med tilhørende 

spilerstage (505 spiler). 

 

10.000kr. 
 

Henv.  

Jack Vinther 

96100831 

mob. 22177110 
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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. 1/4-2012 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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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 no-
get 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 om-
råde 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 
Pælelejen for 2012 er i henhold til kontrakten med 
Lemvig Kommune fastsat t il kr. 829,00 ekskl. moms 
pr. løbende meter bro. Det er en stigning i forhold til 
sidste år på 2,5%, 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 2.072,50 

2,5 2.590,63 

3,0 3.108,75 

3,5 3.626,88 

4,0 4.145,00 

4,5 4.663,13 

BRO 2 BRO 3BRO 1

Marinaen var som bekendt fyldt sidste år, medens der i skrivende stund (ultimo 
marts) er ca. 10 tomme pladser. 
På baggrund af de mange nye pæle forrige år, er taksten for nogle af pladserne i 
år ændret lidt, sådan at man fremover, hvis man har en smal plads, betaler for en 
smal plads, og har man en bred, betaler man for en bred.  
Husk 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. 
NYT: Havnefogeden har oplyst, at man allerede i år begynder at udskifte strøm-
standerne på pontonerne til den nye model, som er etableret på Lemvig Havn. 
Denne fornyelse vil fortsætte i årene fremover indtil alle standerne er udskiftet. 
Standerne er forberedt til betalingskort, som formentlig dukker op inden længe! 
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SØSÆTNING 
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. Undtagel-
sesvis 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! 
 

LEMVIG MARINA  
Kørevejen hen over græsplænen vest for klubhuset 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 as-
faltvejen (øst om klubhuset). Og det er IKKE meningen, at man skal køre på 
denne vej på andre tidspunkter, ligesom det IKKE er meningen, at der parke-
res privatbiler m.v. på græsplænen. 

Nye både: 
Ved en gennemgang af bådpladserne i Marinaen marts sidste år sammenholdt 
med den nye liste, ses følgende ”nye”:
Båd Fabrikat Type Ejer   
NN Ørnvik 470 motorbåd Bent Sandholm 
NN Ørnvik 640 motorbåd Poul Flodager 
Emilia H-båd sejlbåd Anders Meyer 
Sif Shetland Shaker motorbåd Kurt Anker Jensen 
Clara Freja One Off fiskerbåd Per Krogh Christensen 
Besamime Bayliner 255 motorbåd Bent Fredskilde 
NN Polaris Drabant sejlbåd Christian Balleby 
Nuser Drabant 22 sejlbåd Daniel Andreassen 
Nica Myra 25 motorbåd Brian Pedersen 
Mianda Albin Vega sejlbåd Preben Højer 
Njord Albin Vega sejlbåd Kristoffer Schrøder Hansen 
Lullubelle Jupiter 33 motorbåd Jan Jensen 
Hjaller Glastron 25 motorbåd Ole Viborg Bach 
 
SØRG NU FOR AT FÅ NAVN OG HJEMSTED PÅ BÅDEN, som det står i søloven!!  
Altså 16”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 
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Klubhusdag og tilriggerfest holdes  
lørdag den 28. april 2012 

  
Vi mødes kl. 9 til morgenkaffe og en gl. dansk. Formanden vil herefter uddele 
opgaver . 
 
Kl. 11 vil der blive afholdt auktion over klubbens Hobro-jolle. 
 
Kl. 13 vil klubben, som sædvanlig være vært ved en god frokost.  
 
Kl. 15 synger  vi   standeren til vejrs og en forhåbentlig dejlig sejlsæson søsæt-
tes. 
 
Om aftenen er der ofte en lille improviseret fest, hvor man selv har mad med 
til grillen. 
  
Vel mødt! Det plejer bare at være ret så hyggeligt! 

Kisser anretter froko-
sten til klubhusdagen 

den 30. april 2011 
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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 

Spændingssejladsen kl. 18:45 24. april 

Åbent hus optimister kl. 17.30 25. april 

Klubhus dag kl. 09.00 28.april 

Åbent hus optimister kl. 17.30 2. maj 

Åbent hus optimister kl. 17.30 9. maj 

Indkørsel af vogne og oprydning ved bådhallerne kl. 16:30 11. juni 

Sct. Hans Aften og 90 års fødselsdag kl. 13.30 23. juni 

Deadline Sprøjten  28. august 

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 



19 

 

 

OPTIMIST 

Åbent hus 
 

25. april kl. 17.30 

2. maj kl. 17.30 

9. maj kl. 17.30 

 

 

OPSLAGSTAVLEN: 

DEADLINE  
SPRØJTEN 
20. august  

Sct. Hans bål  og Sct. Hans bål  og Sct. Hans bål  og Sct. Hans bål  og     90 års fødselsdag90 års fødselsdag90 års fødselsdag90 års fødselsdag    Jubilæumsåret 2012 (sejlklubben bliver 90 år) fej-res med aktiviteter den 23. juni allerede kl. 13.30 Se mere side 21 

KLUBHUSDAG  

Den 28.april kl. 09:00 
 
 

Se mere på side 15 

 

Aftenskapsejlads 

 

Spændingssejlads 

 Indkørsel af vogne og rengøring af BÅDHALLEN  
mandag den 11. juni kl. 16:30 

AUKTION 
Over klubbens Hobro-
jolle afholdes i forbin-
delse med klubhusda-

gen lørdag den 28. 
april 2012 kl. 11:00 
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Sankt Hans Aften  
og 90 års fødselsdag den 

23. juni kl. 13.30 
 

I år fylder klubben 90 år og det fejrer vi 
Sct. Hans aftensdag. 
 
Kl. 13.30 Skippermøde 
 
Kl. 14.00 ”Flaskesejlads” 
 

 
Flaskesejladsen går i al sin enkelthed ud på at samle så mange udsatte 
”flasker” som muligt. ”Flaskerne” er i dag erstattet med et stykke træ. Træstyk-
ket vil blive udsat i et nærmere beskrevet område. Nærmere herom til skipper-
mødet. 
Alle slags både kan deltage og alle hjælpemidler må benyttes til 
”pindefangsten”. 
Startgebyr: Kage — købt eller hjemmebagt. 
 
Kl. 15.00 samles vi t il fælles kaffebord hvor startgebyret nydes og fødsels-
dagssangen bliver sunget. Formanden holder fødselsdagstalen. 
 
Sct. Hans aften fejrer vi på traditionel vis. 
 
Kl. 19.00 er grillen parat og vore tro kokke disker op med diverse lækre styk-
ker kød med salat og flûtes. 
 
Kl. ca. 21.30  Holder formanden båltalen. Herefter tændes bålet og Holgers 
flotte heks sendes til Bloksbjerg. 
 
Kl. ca. 22.00  Skipperband spiller op til dans, og de er bare goe’ 
 
 
Hjælp med at opbygge bålet . Afklippede grene fra træer og buske m.m. afle-
veres på bålpladsen. Vi skal traditionen tro ha’ et kæmpebål!! 
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Ejvind Madsen forsøger at få kompashu-
set t il at  se godt ud! 
Klubhusdagen den 30. april 2011 
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Ovenstående program blev præsenteret på kapsejladsmøde den 27. marts 2012, 
hvor 10-15 medlemmer var mødt op for at høre herom. Løbssammensætning m.v. 
er som sidste år. 
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Nyt fra Juniorsejlerne 

Åbent hus for nye juniorsejlere. 
 
Onsdag den 25. april kl. 17.30 
 
Onsdag den 2. maj kl. 17.30 
 
Onsdag den 9. maj kl. 17.30 
 
Vi forsøger at sætte sejl på Juniorafdelingen igen! Vi håber på 
at nogle af bådejerne vil være med til at give juniorsejlerne en 
tur i deres både i tilfælde af, at vejret ikke er til at sejle opti-
mistjolle. Hvis nogle af jer har lyst til at være med til at hjælpe 
de nye sejlere, er i velkomne. 
 
Kontaktpersoner: 
Jens Peter Hilligsøe 21709002 
Paul Højen 23301139 
Mads Rønn 28690810 
Irene Wrist 30184624 
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Nyt fra Surferne 
Af Kurt Jeppesen (kmj-lemvig@ofir.dk) 

Vores plan i år er at holde klubaften / træning mandag 
og torsdag kl. 17 til 19. 
 
Da der skal bruges to trænere / hjælpere pr. aften vil jeg gerne have en tilbage-
melding til hvilke aftener man kan hjælpe, i første omgang frem til uge 26, man 
behøver ikke at være verdensmester eller lignede for at deltage, der bliver lidt 
oplæring vedr. brug af båd og i sikkerhed omkring surfing. 
 
Udover klubaftenerne bruges sms kæden stadig til at  kalde sammen til surfing 
ved bla. Ryletorv, Gjellerodde eller klubben.  
 
I løbet af foråret vil vi anskaffe en gasgrill, så der kan ristes pølser mm efter en 
god tur på fjorden, planen er at opstille bord/bænke på den ny anlagte fliseterras-
se ved surfskuret. 
 
T ilmelding som hjælper til klubaftenerne  
 
Jens Chr. 40277304 jce@jklab.dk 
Carsten 40218360 carsten.bach@heta.dk 
Kurt 21732495 kmj-lemvig@ofir.dk 



28 

 

Returadresse 
Lemv ig Sej lklub 
Irene Wrist 
Sønderv ang 2 
7620  Lemv ig 


