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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: 10. januar 2013  
 
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 



5 

 

Formanden har ordet 
Det er altid med en vis portion vemod, jeg skriver indlæg til ”Sprøjten”, når det drejer sig 
om efterårsudgaven, for det betyder jo, at vi er på vej til at sige farvel til endnu en sejlsæ-
son. Alt i alt har det vel været en OK sæson vejrmæssigt. Det blev et koldt forår og jeg 
fornemmede, at bådene blev søsat senere end normalt og det betød også, at der var langt 
imellem gæstesejlerne indtil Pinse, hvor foråret til gengæld brød igennem på bedste vis. 
Heldigvis ser det ud til, at indtægten fra gæstesejlerne lander nogenlunde på samme ni-
veau som sidste år. Det er en vigtig indtægtskilde for os og her skylder vi stor tak til alle 
frivillige havnefogeder, der tager en tørn på en uge for at kræve havnepenge op. 
I april-nummeret omtalte jeg initiativerne fra ”Optimist-gruppen” (Irene, Paul og Mads), 
der arrangerede 3 introduktionsaftener i april/maj efter et stort forarbejde med at ophænge 
plakater og uddele foldere om arrangementerne. Det blev en overvældende positiv re-
spons vi oplevede på disse 3 aftener, hvor vi også var heldig med gode vejrforhold til 
intro-sejlads. Godt 20 unge og forventningsfulde børn, prøvede at sejle på disse aftener 
og ikke mindre end 16 er fortsat som aktive elever i optimisterne. Det er noget der væk-
ker stor glæde. Vore joller er blevet gennemgået og vi har indkøbt en ”Torm-pakke” med 
komplet renoveringsudstyr til 3 optimistjoller, så vores flåde af joller er blevet opgrade-
ret. Vi har fået istandsat en af vore følgebåde, så vi igen har 2 brugbare joller som følge-
både. Eft er at vi på klubhusdagen, sanerede i den gamle flydebro, har vi fået ét brugbart 
fag ud af det og det er lykkedes at få tilpasset den nye aluminiumsbro således, at det letter 
søsætning og optagning for de mange brugere med mindre både. 
Igen i år, har der været stor aktivitet i surf-afdelingen, så vi må sige, at det virkelig har 
”summet” af liv i klubhuset. 
Ét af de absolutte højdepunkter i 2012, var festligholdelsen af sejlklubbens 90 års fødsels-
dag. Som bekendt er klubben stiftet d. 15. juni 1922. Vi valgte at festligholde fødselsda-
gen i forbindelse med Skt. Hans-arrangementet, der i forvej en er et stort tilløbsstykke. Og 
det blev en rigtig dejlig dag. Der var arrangeret ”flaskesejlads” om eftermiddagen, men 
desværre blæste det rimeligt kraftigt, så selve sejladsen blev aflyst, men optimisterne var 
ikke sene til at kaste sig ud i en ”flaskesejlads” i havnebassinet. Der var godt med kage, 
sodavand og kaffe bagefter, hvor jeg havde fornøjelsen at holde festtale for klubben. I 
samme forbindelse offentliggjorde vi bestyrelsens beslutning om at udnævne Charles 
Madsen  
til æresmedlem. Charles har igennem mange år – og ikke mindst i hans 14 år som for-
mand – udvist en usædvanlig ildhu og har i dén grad taget mange  
initiativer og skabt inspiration for os der er kommet efter. Knud Kristian Wrist holdt en 
flot og personlig tale for Charles, der derefter fik overrakt et diplom, som et synligt bevis 
på hans æresmedlemsskab. Jeg vil lige nævne, at Charles selv, som formand, har uddelt 3 
æresmedlemsskaber. Og man kan ikke sige at vi rutter med æresmedlemsskaber. Charles 
er den 6. i rækken i klubbens 90-årige historie. 
Om aftenen grillede vore trofaste grill-mestre, Aksel, Kim og Karsten masser af kød og 
efter båltale – hvor der i år mødte utroligt mange mennesker op, måske fordi det var en 
lørdag – blev bålet tændt og Holger’s fine heks blev brændt af. Efterfølgende spillede 
”Skipperband” op til dans. Susan Munksgaard havde skrevet en ”Skipperblues” i dagens 
anledning, som blev fremført af ”Skipperband” med Susan som forsanger. Der var en 

(Fortsættes på side 7) 
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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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rigtig god stemning hele aftenen. Klik ind på sejlklubbens hjemmeside og se meget mere 
under ”Foto”. 
Sidste vinter efterlyste jeg afdankede, men brugbare cykler som vi kan stille gratis til 
rådighed for vore gæstesejlere. Vi har fået 4 gode cykler foræret (heraf 2 helt som nye), 
men det glippede med at få dem klargjorte til sæsonen. Jeg håber, at der er et par med-
lemmer der vil tage sig af dette i løbet af vinteren. Hvis vi så er lidt aktive, kan vi jo lave 
et lille opslag og hænge disse op i Limfjords-klubberne med en reklame for Lemvig Ma-
rina. På den måde, kan vi måske lokke nogle flere gæstesejlere til Marina'en næste år. 
Ring til mig på tlf. 97 81 04 50, hvis du har lyst til at være med til dette. 
I bestyrelsen, har vi flere gange diskuteret en fornyelse af vores administrationsprogram. 
Ingen husker længere hvor gammelt det er, men det er velfungerende og trofast, men det 
er tungt i den forstand, at sekretær og kasserer, skal benytte det på klubbens PC’ere i 
klubhuset. Vi har drøft et overgang til ”Foreningspakken”, som Dansk Sejlunion har anbe-
falet, ikke mindst fordi det er Internet -baseret og dermed kan benyttes hjemme fra egen 
PC’er. Men det viser sig, at ”Foreningspakken” er ved at blive udfaset og ikke længere 
yder support, så på den måde må vi sige, at vi ikke har spildt ulejlighed, ved at tøve med 
en konvertering til et nyt system. 
Men i foråret fik vi meddelelse fra Lemvig Kommune om, at man fremover ønskede, at 
idrætsforeningerne i Lemvig Kommune, ville benytte sig af det Internet-baserede for-
eningsprogram der hedder ”Conventus”. Dette skal ses i lyset af, at de offentlige myndig-
heder generelt overgår til digital kommunikation med borgerne. 
Vi har haft nogle bestyrelsesmedlemmer til orienteringsmøde og har derpå besluttet, at vi 
vil overgå til ”Conventus” i løbet af den kommende vinter. Lemvig Kommune tilbyder 
gratis adgang til programmet. Men det kræver en ordentlig mundfuld arbejde, at indlægge 
alle medlemsoplysningerne i det nye system. Men når først det er sket, tror vi på, at vi 
opnår større kvalitet i administrationen og en mere enkel håndtering af den løbende ajour-
føring af ændringer. Og vi får mulighed for at tilkoble automatisk opkrævning via NETS 
(PBS). Det tror jeg egentlig, at mange medlemmer vil sætte pris på. 
Nu ser vi frem til vinterens aktiviteter. På den kommende general forsamling, skal der ske 
en del nyvalg til bestyrelsen. Knud Kristian Wrist meddelte ved genvalget for 2 år siden, 
at han ikke ønskede at fortsætte som formand for Sejladsudvalget – og dermed som med-
lem af bestyrelsen – efter 2012. Jens Peder Hilligsøe har meddelt mig, at han ikke ønsker 
genvalg, idet han ønsker at give plads til nye kræfter fra Juniorudvalget. For begge ud-
valg gælder, at de finder sammen om en formand for udvalget, der dermed er repræsente-
ret i bestyrelsen jvf. vedtægterne. 
Undertegnede er også på valg i 2012 og jeg har meddelt bestyrelsen at jeg ikke ønsker 
genvalg. Jeg har nu haft den store glæde, at være formand i 8 år for Lemvig Sejlklub, 
men nu ønsker jeg at give stafetten videre til en ny formand, som jeg selvfølgelig vil være 
behjælpelig, med hvad jeg nu kan bidrage med. Det er der ikke noget dramatik i. Jeg vil 
hellere have, at medlemmerne spørger: Hvorfor går han?, frem for at man spørger: Hvor-
når går han? 
Så på den måde, bliver dette mit sidste ”formandsord”. Det har været en spændende ud-
fordring, at bidrage til Lemvig Sejlklubs ledelse og jeg har været utrolig glad for samar-
bejdet med bestyrelsen i de forgangne 8 år. Men mere om dette på general forsamlingen. 
 
Vi ses derude.    Kai Werner 

(Fortsat fra side 5) 
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Nyt Syn Torvet 3 7620 Lemvig tlf. 9782 1319 

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.                   Haludvalget 

 
REGISTRERINGSNUMRE: 
Husk, der skal registreringsnummer på alt , du har i hallen. Nummeret kan ses 
på klubbens hjemmeside eller kan fås hos HALudvalget. 
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Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 28. november 2012 kl. 
19.30 i  klubhuset med følgende Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget 

for det kommende år til orientering. 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (Indsendelsesfrist  01.10) 
6. Valg af formand (lige år) (formanden modtager ikke genvalg) 
 Valg af kasserer (ulige år) 
 Valg af  næstformand/sekretær (ulige år) 
 Valg af formand for juniorudvalg (lige  år) (modtager ikke genvalg) 
 Valg af formand for sejladsudvalg (lige  år) (modtager ikke genvalg) 
 Valg af formand for surfudvalg (ulige år) 
 Valg af formand for arrangementsudvalg (ulige år) 
7. Valg af 2 suppleanter  t il bestyrelsen 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

Sisse på vej hjem gennem Bredningen med Renata ved roret! 
Foto: IW 
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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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SØSÆTNING OG OPTAGNING 
På kørevejen foran klubhuset kører man med TOM vogn, medens man kører 
med fuld vogn øst om klubhuset på asfaltvejen. 
 
På den anden kørevej mellem bådhal/vinterplads og marinaen skal kæden al-
tid 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 hin-
anden. 
Men husk, at generelt  skal kæden være låst, og INGEN kører over i privatbil! 
 
Sørg nu for at kontakte en kranfører i god tid. 
 
Husk at sætte dit registreringsnummer på bådvognen og øvrigt udstyr. 

Haludvalget 

Sjovt spilerbillede                Foto: KKW 
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JEGINDØ-TUREN den 15.-17. juni 2012 
Årets Jegindø-tur gav lidt problemer med at finde en dato, der kunne passe Jegin-
dø-folkene. Men det endte med weekenden 15.-17. juni 2012, hvilket betød, at 
deltagerne ikke var hjemme på klubbens 90 års fødselsdag den 15. juni (men den 
skulle jo også først fejres i forbindelse med Skt. Hans Aften). 
For Grace’s vedkommende startede weekenden allerede torsdag eftermiddag, 
hvor vi efter arbejdstid sejlede til Tambohus. Det var en fin tur gennem Brednin-
gen og ind til Tambohus, hvor vi var eneste gæstebåd. Vi sov længe fredag mor-
gen og efter morgenmaden krydsede vi i 2-3 m/s ned til Jegind Tap og nåede ind 
til Jegind Havn til høj frokosttid. KK havde i øvrigt talt  i telefon en stor del af 
vejen, da én af hans kollegaer ikke vidste, at det var en fridag. 
Senere på dagen dukkede der flere både op: Havfruen, Basta, Sisse, Skovmaisen, 
Blue Lady, Irene og Inger Strøm. Der blev som sædvanligt holdt en forfest fredag 
aften. Det var vældig hyggeligt, og det blev noget sent. 
Lørdag sov vi igen lidt længe. Gitte og Hemming dukkede op og der var enighed 
om, at det var lidt for regnfuldt til sjægtesejlads. 
Lørdag aften kogte Kaj som sædvanligt muslingesuppe til forret og man grillede 
sin egen mad. Det blev faktisk så fint vejr, at vi sad på den overdækkede terrasse 
til midnat (og nogle lidt længere!) 
Søndag var det tørt, men lidt frisk vind, så der blev desværre ingen sjægtesejlads 
denne gang. Efter frokost sejlede vi hjemad, og vi kunne lige akkurat holde op 
gennem Bredningen. 
 

AGGER-turen den 17.-19. august 2012: 
Her var der ingen problemer med datoen, da det jo altid er den 3. weekend i au-
gust. Vejret artede sig desuden rigtig godt og fredag eftermiddage sejlede vi 
nordpå i en svag sydlig vind. Da vi var 2/3 ovre startede vi dog motoren, da et 
par både nærmede sig hastigt agter fra. Ved teglværket døde vinden helt og kom 
først igen ud for Krik by, med da havde vi taget sejlene ned. Inde i havnen lå Ba-
sta, Kota, Blue Lady og Nicoline. De 2 både, der kom efter os var Rie og Aurora. 
Senere dukkede Havfruen og Sisse op. Fredag aften var der forfest i roklubbens 
lokaler, og der blev snakket livligt. 
Lørdag dukkede Flamingo op og senere var der dømt travetur til havet. Lørdag 
aften var der fælles spisning i roklubben, hvor der igen blev snakket livligt og 
sunget lidt også. Søndag formiddag var der igen travetur til havet, denne gang 
sønden om byen og norden om tilbage. Efter frokost på broen lettede de sidste 
både og drev hjemad i svag nordvestlig vind og høj himmel. 
Igen en fin fællestur i fint vejr.       gracegracegracegrace    

Se billeder på www.lemvigsejlklub.dk under Information/Beretninger    
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ALVILDA’S PÅSEJLING AF ODDESUNDBROEN 
Her den af mig afgivne forklaring til mit forsikringsselskab, i forbindelsen med den på-
sejling, vi havde med ”Alvilda” af Oddesundbroen.   
   Fakta om motorproblemer før og senere eft er påsejling af Oddesundbroen, den 12. au-
gust 2012 kl. 10.15. 
   Undertegnede Niels Lehmann Jensen og hustru Merete, der er ejer af ovennævnte Bian-
ca Queen 33, havde netop tilbragt 4 uger på togt på Limfjorden, udelukkende for motor, 
da vejret var meget blæsende. Da DMI nu forudsagde fint stille vejr de kommende dage 
fra lørdag den 11.08.12, besluttede vi os for at tage en tur vest om Mors.   
    Vi startede fra Lemvig, lørdag den 11.08 kl. 10.00 . Vind NØ 0-2 skyfrit. Ankom Je-
gindø kl.13.00 
    Søndag den 12.8, kl. 0845, afgang fra Jegindø. Da vi var klar af havnen i Jegindø, regi-
strerede vi en ukendt lyd fra under dørken i cockpittet. Vi kunne ikke umiddelbart stedfæ-
ste lyden, men da alt fungerede normalt, blev vi enige om, at sejle hjem igen, da vi ikke 
kunne regne med hjælp eller værksteds hjælp før Thisted. 
   Vi fortsatte mod Lemvig med reducerede omdrejninger, ca. 1700 på maskinen. Ved 
passage af Jegindø tap kosten, lagde jeg kursen op til Oddesundbroen ind på G.P.S. kort-
plotteren. Den oplyste derefter en kurslinie samt eta af positionen. 
    Oddesundbroen åbner kvart i og kvart over hver hele time. Jeg reducerede derfor om-
drejningerne til 1450. Det ville bringe os op til broen kl. ca. 10.15. 
    Vi ankom som forventet frem til broen. Men da der allerede lå flere sejl- og motorbåde 
på begge sider af broen, og jeg af erfaring ved, at ikke ret mange tager hensyn til de lys, 
der vises fra broen for gennemsejlings rækkefølgen, men blot holder på, så snart broklap-
pen går op, og endog overhaler midt i gennemsejlingen, småttede jeg op og koblede mo-
toren fra og drejede bagbord rundt, for at komme bagest i køen. Vi skulle jo ikke nå no-
get. Da der var plads til os, koblede jeg til og gav moderat gas. Der lød en ubehagelig lyd, 
som om der blev kastet med bolte. 
    Motoren kørte pænt videre uden mislyd, men skruen stod stille, og kunne derfor ikke 
bevæge båden frem eller tilbage. På grund af den bagbords drejning, befandt vi os nu ca. 
100 m syd for broåbningens sydlige bropille. Da vi ikke havde mulighed for fremdri ft, 
drev vi omgående for den relative kraftige strøm, senere af brovagtens optegnelser angi-
vet til, kl. 1015, at være 1,4 sømil fra øst. 
    I løbet af ganske kort tid vendte båden agterenden ind mod broen, og vi ramlede ind 
under den, indtil mesanmasten ramte brodækket. Først sprang bomdirken, idet den ring-
bolt på bommens agterende, der er monteret til bomdirken, blev rykket ud af bommen. 
   Bommen indeholdende sejl, ramlede ned og smadrede gelænderet rundt om hækken, 
samt rørbøjlen, der holder cockpitpresenningen, der blev flænset flere steder.  Dereft er 
sprang mesanmastens bagbord vant samt stormastens bagbord agterstag. Uden vant væl-
tede mesanen ud over styrbord side, men blev holdt tilbage, idet mastefoden gik ud af 
holderen og gik i klemme mellem skottet ind til agterkahytten og kistebænken. Desuden 
holdt bommens underside fast i gelænderet, og var med til at forhindre masten i at falde 
helt ud over siden. 
   Kort efter tvang strømmen båden tværstrøms, idet agterskibet ikke kunne bevæge sig 
længere ind under broen p.g.a mesanmasten, der stadig nåede op mod brodækket. Heref-

(Fortsættes på side 15) 
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ter faldt stævnen ind mod broen, hvorved topvantet i bagbord side af stormasten spræng-
tes. 
    Båden lå nu tværstrøms, men stoppet af masterne, der forhindrede, at vi kom længere 
ind under broen. Vi krængede kraftigt mod styrbord. På kort tid var vi trykket ned til 
skandækket. En sejlbåd ”Oui” af Lemvig og en motorbåd ”Trold” også af Lemvig, for-
søgte at komme hen til os. ”Oui” måtte opgive med det samme, da vi var bange for at han 
kom til skade med sin mast så tæt på broen og vores mast. ”Trold” fik en tamp i os, men 
magtede ikke at slæbe os ud og måtte opgive. 
    Jeg kaldte brovagten på Oddesundbroen op på VHFen, og forklarede situationen. Bad 
ham prøve på at skaffe assistance af en fiskerbåd eller lodsbåden i Oddesund Nord. Han 
meddelte senere, at han ikke havde haft held med sin forespørgsel.  
   Strømmen var imidlertid ikke ret gennem broen, men med en nordlig retning, så vi gled 
langsomt nordpå langs broen, indtil vi fik de forreste ca. 3 m op mod bropillen, der er 
muret op af tilhuggede granitsten. 
   Efter ca. 15 til 20 min, kom en mand i en meget robust arbejds aluminiumjolle/pram, 
med en meget stor påhængsmotor ud til os og tilbød os sin assistance. Jeg var noget skep-
tisk, da jeg fandt jollen noget lille. Han var helt sikker på at der ikke var grund til at vente 
efter anden assistance, det kunne han og jollen sagtens klare. Han fik en tamp over, og 
inden for nogle minutter, havde han slæbt os fri af broen og ud i en vis afstand øst for 
broen.  
   Her lå ”Oui” og ventede, Det var samme sejlbåd, som først forsøgte at komme os til 
assistance, da vi havde ramt broen. Han indvilligede i at tage os med til Lemvig. For at 
komme godt gennem broen og klar af strømmen, fik jeg motorjollen, der trak os fri af 
broen, til at tage os gennem broen. Det gjorde han meget fint. ”Oui” kom op til os og tog 
os under bugsering til Lemvig, hvortil vi ankom kl. ca.1400.  
   Vi fortøjede ved kranen i Lemvig Marina. Sikrede os, at mesanmasten ikke kunde falde 
yderligere ud, og stormasten sikret i bagbord side med bomdirken og storsejlsfaldet. 
   Min hustru og jeg besluttede os for at blive ombord, for at holde opsyn med skibet. 
   Under bugseringen til Lemvig, forsøgte jeg at ringe til Topdanmark, men fik blot kon-
takt til en telefonsvarer, der bad én om venligst at vente, eller ringe senere. 
   Mandag, den 13.08.12, kl.ca. 0915 ringede jeg til Topdanmark. Jeg oplyste mit problem 
og blev omstillet til Bente Jørgensen i afdelingen for kasko-forsikring af lyst fartøjer. Hun 
meddelte mig meget venligt, at hr. Svend Holmbo Sørensen, der er chef for afdelingen, 
var ude af huset. Hun ville imidlertid kontakte ham og anmode ham om at ringe mig op. 
   Jeg blev kort efter ringet op af hr. Holmbo Sørensen. Jeg gennemgik situationen med 
ham, hvorunder han stillede en del relevante spørgsmål. I første omgang var jeg interes-
seret i at få en skibskyndig synsmand ombord, for at besigtige skaderne, og meddele os 
om hvorledes vi skulle forholde os. 
   Holmbo Sørensen mente ikke, det var nødvendigt at sende en besigtigelsesmand til 
Lemvig. Vi kunne godt tage mesanen helt ned, og i øvrigt sikre så meget som mulig, og 
tage billeder, af de enkelte skader. 
   Han foreslog at ”Alvilda” kom til Aalborg, for at komme på Mathis Værft. Han forhør-
te også, om vi selv kunne sejle den op til Aalborg, alternativt en blokvognstransport. Så 
snart vi har fået lavet koblingen på motoren, og får en vejrmelding med ordentligt vejr og 

(Fortsat fra side 13) 

(Fortsættes på side 16) 
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lidt sø, mener jeg, vi uden problemer kan foretage denne tur.  
   Niels Mathis er på ferie og ventes tilbage til mandag den 20. ds. Jeg tager kontakt med 
ham og hører, om det kan passe ham, at vi kommer først i uge 34. 
   Går ud fra, at vi umiddelbart derefter skal have et møde med Niels Mathis, og Topdan-
mark`s repræsentant, for at besigtige og vurdere skaderne, og hvordan disse skal afhjæl-
pes.  
   Mesanmasten er nu taget i land med hjælp af Sejlklubbens kran. Har rettet div. bøjlerør 
så godt, at cockpitpresenningen kan sættes nødtørftigt på. 

 Niels Lehmann Jensen  
Kan fortælle, at ”Alvilda” blev hentet af Niels Mathis med en lastbil den 12.sept., og i 
går, den 20. september havde min kone og jeg et møde i Aalborg med Topdanmark. 
Svend Holmbo Sørensen og Niels Mathis, på værftet i Aalborg, og gennemgik alle ska-
der, og aftalte, hvorledes de skal afhjælpes.   
   Vi forventer, at reparationen vil være tilendebragt i løbet af vinteren, så ”Alvilda” kan 
være klar til nye togter og oplevelser tidligt på foråret 2013. 
   Jeg har lovet redaktør Irene, at jeg skal komme med en fortsættelse i næste nummer. 

(Fortsat fra side 15) 

Passage af broer: 
For at følge op på Merete og Niels’ indlæg har redaktionen checket det, og brosignaler de 
fl este steder i Danmark er sådan: 
2 Faste lys: Både fra nord og øst må passere 
3 Faste lys: Både fra vest og syd må passere. 
Når lysene blinker er det for at signalere, hvordan lysene bliver, når broen er åben. 
1 Fast lys: Du er observeret . Hold dig klar til at gå under. 
 
Det er vel egentlig ikke sværere!! 
Men det ville nu være meget nemmere, hvis der var rød lys, når man ikke måtte sejle 
igennem og grønt lys, når man måtte!!! 

Passage af danske broer. 
   Jeg har en lille løftet pegefinger til mine kære sejlerkolleger:  
Når man nu investerer i ”havnelodser” og alskens navigationsbøger, så lær dog broernes 
signaler at kende, så man er helt sikker på hvornår man må sejle frem mod, og igennem 
en åben bro. 
    I dag er det alles kamp mod alle. Så snart broen åbner, styrter alle fra begge sider mod 
hullet, og maser sig igennem uden at overholde søvejsregler eller simple vigepligter.   
   En tak til alle de af sejlklubbens medlemmer, der medfølende har spurgt til vore ople-
velser, og som har gidet høre på vores søforklaringer, det har helt sikkert klaret os igen-
nem kriser og traumer, så vi har undgået at skulle have krisehjælp. 
  
Med sejlerhilsen. 
Merete og Niels 
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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 

Maritimt loppemarked 23. oktober 

Standernedhaling 3. november 

Afriggerfest 3. november 

Feedback, aftenkapsejladser 6. november 

Brugermøde i bådhallerne 13. november 

Generalforsamling 28. november 

Gløggaften 12. december 
Deadline SPRØJTEN 10. januar

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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MARITIMT  

LOPPEMARKED 

I klubhuset tirsdag den 23. 

oktober 2012 kl. 19—21 i 

klubhuset. 

OPSLAGSTAVLEN: 

DEADLINE  
SPRØJTEN 

10. januar 2013 

GENERAL for-

samling onsdag 

den 28. november 

2012 kl. 19:30 

HUSK Gløgg-aften Onsdag den 12. de-cember kl. 19:30  12 dage før jul!! 

 
FEED-BACK 

Møde om aftenkap-

sejladser 

TIRSDAG  

den 6. november 

19:30 

 
 

HALBRUGERMØDE i klubhuset Tirsdag den 13. november 2012 kl. 19:30 

AFRIGGERFEST 

lørdag den 3. no-

vember 2012 kl. 19 
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LEMVIG SEJLKLUB AFTENK APSEJL ADSER 2012 
Antal fratræk: 2 7 SEJLADSER EFTER Lokalt Handicap 
START 1 LØB 1 Både uden spiler Sejladsnr: SUM - fra- Place-
SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN    
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 21 11 1 
DEN 131 Maxi Magic u/s Kai Werner Hansen Mamalou 29 19 4 
DEN 1064 She 27 u/s  Bent Jakobsen Blåb 27 17 2 

DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 28 18 3 

START 1 LØB 2 H-Både Sejladsnr: SUM - fra- Place-
DEN 529 H-Båd Peter Mortensen Kone 2 13 5 1 
DEN 213 H-Båd Anders Mey er Emilia 23 13 2 
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 22 13 2 

DEN 410 H-Båd Jørgen Gy berg Mamse 26 16 4 

START 2 LØB 3 Blandede Sejladsnr: SUM - fra- Place-
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 16 7 1 
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 22 10 2 
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havf ruen 20 10 2 
DEN 73 Contrast 36 Bo Rav n Scirocco 30 18 4 

DEN 616 Duf our 34 Kurt Winther Knudsen Opus Po- 31 19 5 

START 2 LØB 4 Flere blandede Sejladsnr: SUM - fra- Place-
DEN 221 X 35 Ole Mose Jeppesen Cartan 15 7 1 
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 17 11 2 
DEN 6 BB 10 m Bent Kallerup Splinten 30 16 3 

DEN 59 Dy namic 37 Søren Bruun Bogaboo 30 17 4 

DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 33 19 5 

DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 40 26 6 

Afriggerfest lørdag den  

3. november 2012 kl. 19.00 
Vi afrunder som sædvanlig sæsonen med en hyggelig  gang gule ærter ,øl og 
brændevin.  
Vi starter kl 1900.  
Tilmelding på tlf. 97820815 eller på opslag i klubhuset. 
Spisning er gratis for medlemmer og koster 100 kr, for ikke medlemmer. 
Underholdningen laver vi selv , så du er velkommen ti l at gí´ dit besyv med. 

  

Vel mødt ! 
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BÅDHALLEN - brugermøde 
TIRSDAG den 13. november 2012 kl. 19:30 i klubhuset 
Afholdes det årlige brugermøde for halbrugerne. 
Her diskuteres, om der skal gøres nye tiltag, om det har fungeret, som 
det skal, om  der er ønsker, hvem skal være i haludvalget, hvem skal 
være traktorfører o.s.v. 
Mød op og gør DIN indflydelse gældende. 

Haludvalget 
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LEMVIG SEJLKLUB  KLUBMESTERSKAB     2012  
Antal fratræk: 2 7 SEJLADSER EFTER DH   
START LØB 1 Både uden spiler Sej- SUM - fratræk Point Plac
SEJLN BÅDTYPE SKIPPER BÅD-     
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 19 10 9 1 
DEN PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 19 10 9 1 
DEN She 27 u/s  Bent Jakobsen Blåb 20 8 12 3 
DEN Maxi Magic u/s Kai Werner Hansen Mama- 30 10 20 4 

START LØB 2 H-Både Sej- SUM - fratræk Point Plac
DEN H-Båd Jørgen Gy berg Mamse 16 10 6 1 
DEN H-Båd Peter Mortensen Kone 2 15 7 8 2 
DEN H-Båd Anders Mey er Emilia 24 10 14 3 
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 29 10 19 4 

START LØB 3 Blandede Sej- SUM - fratræk Point Plac
DEN X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 21 12 9 1 
DEN Contrast 33 Niels Bækdal Havf ruen 20 9 11 2 
DEN Duf our 34 Kurt Winther Knudsen Opus 25 12 13 3 
DEN Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 27 12 15 4 
DEN 73 Contrast 36 Bo Rav n Scirocco 35 12 23 5 

START LØB 4 Flere blandede Sej- SUM - fratræk Point Plac
DEN 6 BB 10 m Bent Kallerup Splinten 13 8 5 1 
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 29 14 15 2 
DEN 56 Dy namic 35 Ole Mose Jeppesen Cartan 30 12 18 3 

DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 32 14 18 3 
DEN Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 33 13 20 5 
DEN 59 Dy namic 37 Søren Bruun Bogaboo 34 12 22 6 

Skipper Bådnavn Bådtype DH Starttid Plac 
Peder Kallerup Marie BB 10 m 622,2 10:16:58 1 
Bent Kallerup Splinten BB 10 m 622,2 10:16:58 2 
Ole Mose Jeppesen Cartan Dy namic 35 579,2 10:31:01 3 
Kristen Valeur Jepsen DiXi X 332 595,4 10:25:44 4 
Knud Kristian Wrist Grace Omega 34 623,0 10:16:43 5 

Søren Bruun Bogaboo Dy namic 37 602,6 10:23:23 6 

Peter Mortensen Kone 2 H-Båd 699,4 09:51:45 7 

Kai Werner Hansen Mamalou Maxi Magic u/s 721,4 09:44:34 8 

Anders Mey er Emilia H-Båd 699,4 09:51:45 9 

Erik Skovgaard Frigga Maxi 80 Racer 667,8 10:02:05 DNF 

Afslutteren den 22. september 2012 
Bane T25B. Distance: 19,6 sømil. Vindstyrke: 8-10 m/s. Retning: NNØ.  
Sejlregel: DH.       1. Start kl. 09:30 

Teoretisk ankomst:  13:40:14.   Første båd i mål:  13:40:20.  Sidste båd i mål: 14:05:20 
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Skipper Bådnavn DH Starttid Plac 
Ole Mose Jeppesen Cartan 579,2 18:47:07 1 
Bent Kallerup Splinten 622,2 18:43:11 2 

Jørgen Gy berg Mamse 699,4 18:36:06 3 
Peder Kallerup Marie 622,2 18:43:11 4 
Knud Kristian Wrist Grace 623,0 18:43:06 5 
Niels Bækdal Havf ruen 632,0 18:42:17 6 
Kurt Winther Knudsen Opus Pocus 606,6 18:44:37 7 

Peter Mortensen Kone 2 699,4 18:36:06 8 

Kristen Valeur Jepsen DiXi 595,4 18:45:38 9 

Erik Skovgaard Frigga 667,8 18:39:00 10 

Kai Werner Hansen Mamalou 721,4 18:34:05 11 

Søren Bruun Bogaboo 602,6 18:44:59 12 

Thorkild Nielsen Nicoline 640,2 18:41:32 13 

Peter Dahl Inger Strøm 652,2 18:40:26 14 

Bo Rav n Scirocco 609,0 18:44:24 15 

Bent Sørensen Sanus 752,6 18:31:14 16 

Bent Jakobsen Blåb 766,0 18:30:00 17 

Steen B. Jensen Auriga 561,8 18:48:43 DNF 

Sejladsen blev afviklet i svag, springende vind fra vest - 3-5 m/sek. Der var dejligt tørvejr 
og temperaturerne var også i orden. 
Sejladsudvalget havde på baggrund af vejrudsigten - der lovede svag vind - lagt en for-
holdsvis kort bane på kun 5,5 sømil. 
Flere både gik på grund under sejladsen og en enkelt så meget, at de måtte benytte moto-
ren for at komme fri og derfor udgik. 
Med 18 både til start med små 70 sejlere ombord var der præmier til de første 6 både over 
mållinien. 

JUBII-sejladsen den 12. juni 2012 
Bane H2. Distance: 5,5 sømil. Vindstyrke: 2-4 m/s. Retning: Vest.  
Sejlregel: DH.       1. Start kl. 18:30 

Stemningsbilleder fra Skt. Hans Aften                                                   Foto: KKW 
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Tirsdag den 6. november 2012 kl. 19:30 i klubhuset: 

Aftenkapsejlads:  
Feedback 2012 og vi tænker på 2013 
- ”Hvordan gik det 2012?” 
- ”Er der noget, der ikke fungerer godt nok?” 
- ”Skal vi have ændret noget igen?” 

Sejladsudvalget 

MARITIMT LOPPEMARKED 

Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 19-21 
Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til, og hvis du nu har noget maritimt, brug-
bart "skrammel" i dine gemmer, fordi det kunne være engang..... og du med dig 
selv ved, at du alligevel ikke får brug for det mere, kunne det gøre gavn et andet 
sted og endda indbringe dig en krone eller to. 
 
Der er her mulighed for at få tømt kælderen for maritime effekter. 
Klubben stiller gratis stadepladser til rådighed i klubhuset på 1. sal. 
Så kære sejler, nu har du chancen for at gøre et godt køb af ting du simpelthen 
lige står og mangler. 
Medbring dine mere eller mindre støvede ting og se, om ikke du kan finde en 
køber, der lige går og mangler det, du har gemt på i årevis. Du stiller bare dine 
ting op på ét af bordene – så enkelt er det. 
Effekterne du sælger skal være af maritim karakter, så ikke noget med gamle ha-
vemøbler, plæneklippere og lignende. 
 
Sejlere kan aldrig få dimser nok, derfor gå i gang med at rydde op, og tag det he-
le med den 23.10. 
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Nyt fra Juniorafdelingen 

Som bekendt blev der i foråret gjort en ekstra 
indsats for at stable en optimistafdeling på be-
nene. 
Som I nok har bemærket om onsdagene her i 
sommer, så er det lykkedes at få et rigtigt pænt 
hold på omkring 20 unge optimistsejlere på 
vandet. 
Vi var rigtig heldige med vejret de første prø-
veaftener. 
Paul Højen og Mads Rønn har været de bæren-
de kræfter, men forældrene har bakket rigtig 
flot op omkring aftenerne, der har været rigtig 
hyggelige, men hvor børnene også har fået sej-
let og leget. 
Alle tror også på, at det nok skal fortsætte i 
2013, så pøj-pøj hermed. 
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Nyt fra Surfafdelingen 
Af Kurt Jeppesen (kmj-lemvig@ofir.dk) 

Glöggaften onsdag den 
12. december kl. 19.30 

 
Kom i julestem-
ning med Renatas 
supergløgg og en 
gang gedigne æble-
skiver akkompag-
neret af julemusik. 

 

   I skrivende stund er det stadig surf sæson, og efter en sommer med masser af 
vind og dermed mange timer på vandet ved vi alle at det snart bliver efterår.  
   Men fortvivl ikke der skal nok komme lørdage og søndage, hvor vi kan få dyp-
pet grejet, brug vores sms kæde som stadig er aktiv, og der er altid plads til flere, 
hvis nogle har lyst at deltage, kan jeg kontaktes på 21732495 eller på mail: 
kmj-lemvig@ofir.dk 
   Klubafterne især mandag har været godt besøgt, derudover bruges klubudstyret 
flitt igt, jeg vil i denne sammenhæng lige ridse nogle få regler op ang. behandling 
af sejl og gæster i afdelingen; Det er kun små sejl på 3,5 m2 og derunder, som må 
stå oprigget. De store skylles og stilles tilbage i reolen efter brug, der står en del 
reserve (gamle) sejl inde i det lille rum som også kan bruges, der arbejdes pt. på 

udbygning af skuret t il sejlende.  
   Ang. gæster som gerne vil prøve at surfe; De er meget velkomne 
et par gange, men så vil vi gerne have at de melder sig ind i klubben. 

Kurt 

Fra én af optimistaftenerne 
Foto: IW 
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Returadresse 
Lemv ig Sej lklub 
Irene Wrist 
Sønderv ang 2 
7620  Lemv ig 


