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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 
Bo Ravn Formand  9782 3950 

Jens Peder Østergaard Kasserer   9788 9003 

Kristian Kristensen Sekretær  9782 3790 

Niels Bækdal Sejl.udv.  9782 2190 

Kurt Jeppesen Surfudv.   2173 2495 

Anders Meyer Jun.udv.  2023 0595 

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. 1.700 
 1/1-side kr. 1.300 
For 1 år 1/2-side kr. 725 
=3 numre 1/4-side kr. 450 
 1/8-side kr. 300 
Endvidere kommer man på Sejlklubbens 
SPONSORside 

UDVALG: 
FORRETNINGSUDVALG 
Formand, kasserer, sekretær  
 
SEJLADSUDVALG 
Niels Bækdal (fmd) 9782 2190 
Kristen V. Jepsen 9782 2854 
Peder Kallerup 9782 0213 
Knud Kristian Wrist 9781 0089 
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 
Bo Ravn 9782 3950 
Irene Wrist 9781 0089 
 
SURFUDVALG 
Kurt Jeppesen (formand) 2173 2495 
 
JUNIORUDVALG 
Anders Meyer (fmd) 2173 2495 

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 
Niels Bækdal (formand) 9782 2190 
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 
Er det rorgængeren der styrer skibet?????? 
Ved generalforsamlingen sidst i november 2012 blev jeg nyvalgt som formand 
for Lemvig Sejlklub. 
 
Tak for tilliden til medlemmerne. Det er med en vis ydmyghed at overtage 
”roret” på en 90 årig gammel ”skude” som Lemvig Sejlklub jo netop er i 2012. 
 
Ved at gennemse rækken af tidligere formænd og bestyrelser i LS, ser jeg en 
række navne, som på hver sin måde, har sat et aftryk og haft stor betydning for 
klubbens positive udvikling gennem årene. Sammen med skaren af medlemmer 
der gennem årene, på hver sin måde, har medvirket til udvikling af en klub, som 
vi kan være stolte af! 
 
At overtage formandsposten på et tidspunkt hvor medlemstallet på 307 medlem-
mer ikke har været højere i de seneste mange år, giver også gode muligheder for 
at finde en god kurs for Lemvig Sejlklub de kommende år. 
 
Som ”rorsmand” for Lemvig Sejlklub de kommende to år har jeg heldigvis erfa-
ring som rorsmand på eget sejlskib med i bagagen. Herfra ved jeg, at det er en 
illusion at tro, at det er rorsmanden der bestemmer kursen. Skibet når kun frem til 
målet hvis det sker i et samarbejde mellem hele besætningen – en kursændring 
kræver ikke kun, at rorgængeren drejer på roret, men også at de øvrige besæt-
ningsmedlemmer er klar med deres indsats – slække ud på skødet og storsejlet i 
rette tid, hale ind, skifte plads, mm. 
 
Disse principper vil komme til at gælde i min formandsperiode. 
 
Lemvig Sejlklub har brug for mange hænder for at videreudvikle klublivet og 
sejladsen til gavn for medlemmerne.  Går du med gode ideer til udvikling af 
klubben, eller er du villig til at yde en lille ekstra indsats for klubben, vil vi gerne 
i Bestyrelsen have et tip! 
 
Fremtidværkstedet den 22. januar 2013 skulle gerne give den nye bestyrelse nog-
le pejlemærker for det videre arbejde de kommende to år. Jeg håber og tror, at 
rigtig mange af medlemmerne vil give deres bidrag til at videreudvikle vores 
klub. 
 
 
 

(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 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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Kapsejladsaften. 
Tirsdag den  26. 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 til:    niels@baekdal.com 

 
Støt arrangementet og mød op gerne med hele besætningen! 
 

Sejladsudvalget 

Udgangspunktet for Lemvig Sejlklub er misundelsesværdigt for mange idræts-
klubber: 
• Rekordstort antal medlemmer 
• Gode faciliteter, både sommer og vinter 
• Fremgang i ungdomsafdelingen 
• En stor skare af medlemmer der bidrager til at LS er en velorganiseret 

klub, der er rar at færdes i, og besøge 
 
Det er livsvigtigt for klubben at få udbredt sejlerinteressen til nye medlemmer – 
få flere til at få øjnene op for, - ”at sejle er at leve”!!    Dette gælder både nye 
medlemmer i juniorafdelingen hos optimisterne og surferne, men også nye seni-
ormedlemmer er vigtige for at sikre en fortsat driftig klub. 
 
Vintertiden får en sejler til at drømme sig frem til april måned hvor sejlersæsonen 
starter op – og tænke på sangeren Sebastians sang  ”Stille før storm”, hvor han i 
første vers skriver: 

Her er så stille nu 
men inden i os er der ingen ro 
et er et søkort at forstå 
vi rejser bort uden at sige noét 
så vidt vi ved er himlen blå 
og kursen Kap det gode Håb 

 
Af Bo Ravn, nyvalgt formand for Lemvig Sejlklub. 

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

BÅDHALLEN - master m.v. - Regler for opbev 
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. 
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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. 450,-    Senior (18-65 år): kr. 640,- 
pr. 1/4-13 Ægtefælle, passiv (har ikke stemmeret), pensionist kr. 350,-  
 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 
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 1 606-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 - 15/11-2013 incl. moms:  
 2,5 m: kr. 2.637,50 3,0 m: kr. 3.165,00 
 3,5 m: kr. 3.692,50 4,0 m: kr. 4.220,00 4,5 m: kr. 4.747,50 
 Gæsteleje i 2013: 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) 
 Herudover betales en årlig leje på  50 kr. pr. m2  Kun for medlemmer 
VINTEROP- Der betales en årlig leje på 37,50 kr. pr. m2  Kun for medlemmer 
BEVARING  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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Lemvig Marina—Terminalgodkendelse 
Hvad er nu det for noget? 
Jo, vi har fået godkendt det område, der fremgår af nedenstående skitse som 
”Terminalområde”. Det betyder, at indenfor dette område er det lovligt at køre 
med bådene bag efter sejlklubbens traktor. Traktoren vil blive forsynet med et 
gult roterende blink, og tilladelsen samt kopi af traktorens forsikring skal altid 
være i traktoren og skal kunne forevises på forlangende. 
Lemvig kommune har lovet at opsætte de på skitsen viste 3 skilte med 
”Terminalområde” 
 
Bestyrelsen har samtidigt besluttet, at traktoren kunne må benyttes inden for dette 
område—indenfor skiltene. 

Området er af-
grænset ved 
—indkørslen til 
marinaområdet 
ved campingplad-
sen 
- ved grusvejen 
syd for feriecent-
ret lige ved ram-
pen over diget 
- hvor man kører 
på tværs fra P-
pladsen ved ro-
klubben og ind på 
arealet ved 
bådhallen   
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PLADS i MARINAEN 
I løbet af 2013 håber vi i sejlklubben at gå over til et nyt EDB system. 
I den forbindelse ønsker vi at forbedre kommunikationen til medlemmer og bru-
gere via e – mail og sms. Derfor ønsker vi nogle oplysninger fra dig: 

E – mail adr. 
Mobil nr. 
Fødselsdato. 

 
Oplysningerne kan sendes til:  
Kristian Kristensen  
Teglgårdsbakken 18 
7620 Lemvig 
e-mail: kotadk@kristensen.mail.dk 
mobil:  2172 3999 
 
 
 

Orientering vedr. Lemvig Marina: 
Som bekendt er marinaen ejet af Lemvig Kommune og 9/10 af pælelejen går til 
dem. 
Derfor er proceduren ved afmelding af plads og betaling af denne strammet op, 
enten man er medlem af sejlklubben eller ej.  
 
Sejlklubbens normale gebyrer ved manglende betaling er 100,00kr. 
 
Hvis ikke du ønsker at benytte din bådplads i 2013, skal skriftlig afmelding ske  
senest 1. marts til admistrator af marinaen:  
Knud Kristian Wrist  
Søndervang 2 
7620 Lemvig 
e-mail: kk@wrist.be 
Mobil:  2469 0631 
 
Ved for sent afmelding skal der betales for pladsen i  
det pågældende år. 
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Medlemsmøde 22. januar 2013 i Klubhuset  
Fremtidsværksted:    
20 medemmer af Lemvig Sejlklub var 22. januar 2013 samlet i klubhuset til 
”Fremtidsværksted”. 
Målet med aftenen var, at give ideer og inspiration til udvalgene og bestyrelsen i 
det videre arbejde med at udvikle klubbens aktiviteter. 
 
Der kom mange gode ideer frem i løbet af aftenen, og sejlklubbens bestyrelse og 
udvalg vil efterfølgende gennemarbejde ideerne. Nogle af forslagene der frem-
kom kan umiddelbart realiseres gennem udvalgene, men andre var mere vidtræk-
kende, og kræver et udredningsarbejde og en prioritering, inden det eventuelt kan 
realiseres.  
 
Temaerne der blev drøftet var bl.andet: 
• Sejlklubbens synlighed 
• Udvidelse af aktiviteter gennem hele kalenderåret 
• Nye ideer til klubhuset og marinaområdet 
• Aktiviteter i junior- og surf udvalgene  
• Oprettelse af en +60 udvalg, hvor +60 medlemmer samles til forskellige 

aktiviteter og arbejdsopgaver på f.eks. torsdage. En række forslag til ind-
hold og ideer til +60 udvalget blev oplistet. 

    
At være medlem i et udvalg betyder ikke at du skal påtage dig at deltage i alle 
udvalgets opgaver. Du kan naturligvis sammen med enkelte andre i udvalget tage 
hånd om en eller flere af de enkeltopgaver der ligger i udvalget.  
 
Vi har brug for at mange gir` en hånd med til de opgaver du synes bedst om, - 
lige meget hvor meget eller hvor lidt tid du måtte ha`.  Det er planen nu, at med-
lemmerne overvejer hvilke udvalg de kunne være interesserede i at deltage i. Øn-
sker du at give en hånd med i et af udvalgene kan du henvende dig til bestyrelses-
formanden eller én af udvalgsformændene inden 1. april. 
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Tirsdag den 19. februar kl. 19.30 i klubhuset 
 
Henrik Søderlund fortæller om:  
 
North Sails engagement i Volvo Ocean Race 
 
Det er lykkedes at få chefsejldesigner Henrik Søderlund til at komme og for-
tælle om sit engagement i Volvo Ocean Race. 
 
Henrik var chefsejldesigner for Team Telefonica i den seneste gennemførte 
Volvo Ocean Race, og har derfor et indgående kendskab til både Volvo Oce-
an Race og det store design arbejde der skal til for at deltage på topniveau. 
 
Henrik vil fortælle om overvejelserne og arbejdet med at udvikle de hurtigste 
sejl til de utallige udfordringer bådene og deres besætninger blev udsat for. 
Desuden vil Henrik drage paralleller til almindelig kapsejlads på klubniveau 
og tursejlads. Udviklingen i elitesporten smitter af på bredden, bl.a. med nye 
former for code 0 og code 1 sejl. 
 
Vi er stolte af at kunne invitere til denne unikke aften 
 
Sejladsudvalget. 
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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 

Mastekranen kan også benyttes til at kravle op se til sagerne.  
Her er Aksel kommet til vejrs.       Foto: IW 
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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 

Foredrag m/Henrik Søderlund, North Sails 19/2 

Deadline SPRØJTEN 20/3 

Kapsejladsaften om sommerens sejladser 26/3 

Oddesundbroens 75 års jubilæum 20/4 

Klubhusdag og standerhejsning 27/4 

Skriv det straks i 
TIME-manageren! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Måske sku’ man mure 
sin næste både op? 
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Thyborøn Autohandel 
- din lokale fagmand - også forhandler af både 
 
       v/Johnny Grydholt 
       Havnegade 42 
       7680 Thyborøn 
       Tlf. 7026 2666 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYDAM 550I      kr. 37.900 
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OPSLAGSTAVLEN: 

DEADLINE  
SPRØJTEN 

20. marts 2012 

Foredrag 
 Tirsdag den 19. februar 2013 kl. 19:30 i klubhuset: 

 Henrik Søderlund fra North Sails Fortæller om North Sails engagement i Volvo Ocean Race 

Kapsejladsaften. 

Tirsdag den  26. marts 2013 kl. 19:30 i klubhuset: 

Kapsejladssæsonen 2013 

- 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: 

niels@baekdal.com 

Sejladsudvalget 
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Med Pernille på Lofoten juli 2012 
I løbet af foråret taler vi alle om, hvor vores 
sommerferietur skal gå hen i år. Det emne 
blev også berørt en aften i marts, hvor vi var 
sammen med Petrea og Gerhard.   
 
De ville til Lofoten. 
 
Det som startede som en spøgefuld bemærk-
ning: ”Så kommer vi og besøger jer”, endte 
med, at vi midt i juli i det dejligste danske 
sommervejr satte os i flyveren for at lande i 
Bodø lidt nord for polarcirklen. 
 
Fra Bodø tog vi med Hurtigrutens meget flot-
te skib til Svolvær – og nogle timer senere 
stod vi på kajen. Gerhard og Petrea var der 
allerede for at hente os. Så rundt om et pakhus 
og hen til den lille marina, hvor en snes lyst-
både lå fortøjede – en af dem var Pernille. 
 
Næste dag tog vi først på fisketur og derefter 
til den meget smukke Trollfjord. En smal 
fjord med enormt høje og bratte fjelde. På 
mange fjelde lå større og mindre rester af vin-
terens sne. Meget smukt. 
 
I den dybe fjord var der stille og blankt vand, 
men vejrudsigten lovede kuling i de næste par 
dage, så efter den smukkeste overnatning i 
Trollfjorden, sejlede vi til den næste fine, lille 
beskyttede havn, hvor vi kunne vente til syd-
vestkulingen var stilnet af – efter næsten 3 
døgn. 
 
De tre dage brugte vi til at fejre Gerhards fød-
selsdag, til en spadseretur i øsende regnvejr – 
med indlagt frokost og traveture i fjeldet, hvor 
vi kunne plukke multebær, mens vi kravlede 

(Fortsættes på side 23) 
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op og ned ad de stejle fjeldsider. Alt imens 
Pernille lå fastbundet til flydebroen og måtte 
tage sine ca. 3 m op og ned sammen med tide-
vandet.  
 
Så blev vejret godt igen, og vi fortsatte mod 
sydvest. Godt vejr nord for polarcirklen er høj 
sol og 12 graders varme. Som det ses af bille-
derne, så vi er godt pakkede ind. 
 
På hver dags program stod der, at vi skulle 
pilke fisk. Vi havde fiskelykken med os hver 
dag. Fiskene bed villigt, så det var intet pro-
blem at sørge for frisk fisk til alle måltider. 
Fiskene må have ideelle vilkår deroppe i det 
kolde vand, for de var STORE. 
 
Efter 7 dejlige dage sammen med Petrea og 
Gerhard i Pernille måtte vi en tidlig morgen gå 
ombord på en færge i Moskenes. Vi skulle retur-
nere til Bodø for at flyve tilbage til Danmark. 
 
Pernille fortsatte sin tur med Petrea og Gerhard 
ombord. 
 
Vi havde haft en rigtig dejlig uge sammen med 
Petrea og Gerhard. Vi fik fantastiske naturoplevel-
ser, gode sejladser og hyggelige timer i salonen. 
Det var med stor vemod at vi måtte tage afsked. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Fortsat fra side 21) 

(Fortsættes på side 24) 
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I får lige nogle flere billeder af det, som fylder i dagene, når man bare nyder til-
værelsen, også når frisøren holer ”åben salon” på kajen. 

(Fortsat fra side 23) 

 
Tak for en dejlig tur  

fra  
Eva Abrahamsen og Erik Bjerggren 
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Nyt fra  
Juniorafdelingen 
 
Program for optimist  
sæsonen 2013 
1/5: Åbenhus og sejlads 
7/5: Åbenhus og sejlads 
15/5: Åbenhus og sejlads 
22/5:Sejlads 
29/5:Sejlads 
5/6:Sejlads 
12/6:Sejlads 
19/6:Sejlads 
26/6: Sejlads Kæntrings prøve 
3/7:Sommerafslutning 
14/8: Start efter sommerferien. Sejlads 
21/8:Sejlads 
28/8: Sejlads 
4/9: Sejlads 
11/9: Sejlads 
18/9: Sejlads Kæntrings prøve 
25/9: Sejlads 
2/10: Sæsonafslutning 
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Der flages over top ved Ejvinds 90 års fødselsdag den 30.7.2012.   Foto Bo Ravn 

Kapsejladsbøjerne rengøres efter sæsonen.                            Foto: IW 
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Nyt fra Surfafdelingen 
Af Kurt Jeppesen (kmj-lemvig@ofir.dk) 

Den 27. december 2012 kl 1415 mødtes vi nogle surfere ved klubben. Vejret var 
rimelig efter årstiden og der blæste en fin vind fra nordvest.  
Efter nogle gode ture over fjorden til Kappel var klokken blevet 1600 og de fleste 
havde rigget af og stod under bruseren. Sidste mand på fjorden var så uheldig at 
styrte og knække masten lidt øst for sejlrenden, og ledsagerbådende var sendt til 
vinterservice. 
Efter et hurtigt krisemøde blev der ringet til Thyborøn Redningsstation. Jeg hav-
de talt med dem i foråret om en demo/øvelse ved Lemvig Sejlklub, så da jeg rin-
gede ved 16 tiden den decemberdag var der ingen problemer med at få hjælp. 
Mørket faldt på og 25-29 min. efter var den uheldige surfer samlet op i god be-
hold.  
Inden redningsbåden sejlede retur til Thyborøn var beskeden til os, at vi aldrig 
skulle tøve med at ringe efter dem. 
Kurt  

Vejledning til SMS-system for Surfafdelingen 
For at blive en del af Surfafdelingens sms-system skal man kontakte Mikkel Damgaard 
Pedersen på mail: mdp@all-it.dk—eller scanne QR koden med sin telefon (Den hænger i 
klubhuset). 
Evt. vil man kunne registrere sig via den nye hjemmeside (Den kommer i 2013). 
Dette giver kun adgang til at modtage sms’er. Vil man også kunne informere andre om 
hvornår man selv surfer, skal man kontakte Mikkel på ovenstående mail. 
Alle nuværende medlemmer burde være registreret åde til at kunne sende og modtage 
sms beskeder fra sms-systemet. 
Når man er registreret til at kunne sende sms’er gør man følgende: 
Send en sms til 1919 med teksten cpsms lemvigsurf text. 
 
F.eks.:  
Cpsms lemvigsurf Hej vi surfer i dag fra kl. 14:00 ved kluhbuset mvh Mikkel Damgaard 
 
Tænk ved kun at bruge sms-systemet seriøst, da alle modtager sms’en og sejlklubben kun 
har x antal sms’er før det koster penge at fylde op igen. 
Der kan ikke svares på disse sms’er—det er kun til information, ikke kommunikation. 
OBS: I skal have lov til at sende indholdstakserede sms’er fra jeres telefonudbyder. 
Ved spørgsmål, kontakt Mikkel på ovenstående mail. 
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Returadresse 
Lemvig Sejlklub 
Irene Wrist 
Søndervang 2 
7620  Lemvig 


