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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 
Kontakt: info@lemvigsejlklub.com 
 sekretar@lemvigsejlklub.com 

BESTYRELSE 
Bo Ravn Formand  2166 1965 

Jens Peder Østergaard Kasserer   9788 9003 

Kristian Kristensen Sekretær  2172 3999 

Niels Bækdal Sejl.udv.  4164 0520 

Kurt Jeppesen Surfudv.   2173 2495 

Anders Meyer Jun.udv.  2023 0595 

Niels Kjærgaard  Arr.udv   9781 1551 

DEADLINE: 20. september 2013 
 
REDAKTION: 
Irene Wrist  3018 4624 
sprojten@lemvigsejlklub.com 
 
ANNONCER 
Private: Gratis 
Øvrige: excl. moms: 
 Bagside kr. 1.700 
 1/1-side kr. 1.250 
For 1 år 1/2-side kr. 750 
=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) 4164 0520 
Kristen Valeur Jepsen 2068 8626 
Peder Kallerup 9782 0213 
Knud Kristian Wrist 2469 0631 
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 
Bo Ravn 2166 1965 
Irene Wrist 3018 4624 
 
SURFUDVALG 
Kurt Jeppesen (formand) 2173 2495 
 
JUNIORUDVALG 
Anders Meyer (fmd) 2173 2495 

MARINAUDVALG 
Plads: Knud Kristan Wrist 2469 0631 
Gæstelejeopkræver: Se i skabet eller på 
hjemmesiden under Lemvig Marina / Gæ-
stesejler / Vagthavende gæstelejeopkræver 
 
HALUDVALG 
Niels Bækdal (formand) 4164 0520 
Gerhard Jûrgensen 6092 6845 
Knud Kristian Wrist 2469 0631 
Poul Erik Larsen 2968 1533 
Kristian Kristensen 2172 3999 
Carsten Pedersen 9782 0229 
 
SEJLERSKOLE 
Bjarne Stougaard 2944 9550 
 
KLUBMÅLER 
Knud Kristian Wrist 2469 0631 

SPRØJTEN: medlemsblad for Lemvig Sejlklub. Udkommer 3 x årligt.  
Oplag 300 stk.  
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 Formanden har ordet 
Lyset er kommet, men forårsvarmen lader vente på sig ! 
 
   I påsken plejer der at være stor aktivitet i bådhallerne og på opbevaringspladser 
rundt ved de danske havne. Klargøringen af bådene er i år ikke blevet en påske-
aktivitet, men er udskudt til senere i kalenderen. Frostgraderne har sat bådfolket 
på ”stand by” for en tid, og vi må væbne os med tålmodighed en tid endnu. 
   Alt var ellers som det plejer frem mod foråret. Bådmessen i Fredericia i februar 
var velbesøgt – og mange medlemmer af Lemvig Sejlklub har været et smut forbi 
årets store bådmesse for at samle ideer til årets sæson. 
Limfjorden og andre farvande venter på sejlerfolket. 
   Mange har allerede bestemt sejladsrute for sommerturen, og plan B er også klar 
i skuffen ! 
   Hvad får os til år efter år at se frem mod den kommende sæson.? Hvis jeg skal 
svare, er det en blanding af mange faktorer der kommer med i svaret men her er 
nogle: 
   Sejlads er følelsen af frihed, samtidig med samvær med familie og sejlervenner. 
Muligheden for at komme tæt på naturen, -  at udfordre og udforske naturen er 
for mange sejlere en livsbekræftelse. Vi sejler midt i en fantastisk natur som gi-
ver os mange fantastiske billeder på nethinden i løbet af sommerhalvåret. Vi har 
muligheden for at se landskaber, dyr og planter som mange, der ikke har båd, slet 
ikke ved eksisterer. I mange både findes et mindre skibsbibliotek med bøger om 
dieselmotorer, havnelodser og kortsignaturer, men for mange er bøger om fugle, 
fisk, planter, stjernehimmel og andre bøger om naturen også en vigtig bestanddel 
i båden. 
   Nogle inkarnerede kapsejlere og it-freaks vil nok dømme mig fra forstanden 
når der skrives om 8 kg bøger ombord, når det snildt kan erstattes af en ipad på 
300 gram som indeholder alverdens viden. Jeg holder dog stædigt ved bøgerne, 
men må da samtidig tilstå, at elektronikken også medbringes ombord. 
   Hvem glæder sig ikke igen til at se en flok sæler sole sig på en sandbanke, et 
marsvin springe ved siden af båden, eller morild en sommernat. 
   Det er nogle af disse oplevelser, der også er en del af sejlsporten, men nok ikke 
dem vi i det daglige taler så meget om. Jeg vil vove den påstand, at det er disse 
oplevelser i naturen der år efter år får os til at stævne ud fra havnen på vej mod 
det ukendte. 
   Samtidig fascineres de sejlere der sejler med sejl af vindens luner, om sejltrim, 
der især på kapsejladsbanen betyder forskellen mellem en fart på 6,1 knob og 6,4 
knob – og en verden eller en sejr til forskel, men det er jo en helt anden historie ! 
   Når det kommer til stykket er sejlerne jo længere tid på landsjorden end til søs, 
så de fleste sejlere har, når de kommer hjem fra en sejlerweekend for det meste 

(Fortsættes på side 7) 
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Traktorførere: 
Bo Ravn 2166 1965 
Jens Peder Østergaard 6174 8930 
Kristen Valeur Jepsen  2068 8626 
Niels Bækdal 4164 0520 
Poul Erik Larsen  2968 1533 
Gerhard Jürgensen 6092 6845 
Thorkild Sønderskov 2086 7187 

Kranførere: 
Bent Sørensen 9781 1203 
Bent Thorhauge 3026 7620 
Finn Ruby 9788 7092 
Gerhard Jürgensen 6092 6845 
Jens Peder Østergaard 6174 8930 
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 

 

”Øv, jeg fryser! Hvornår kommer I 
og bruger mig igen?” Foto: Bo Ravn 
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mange km. i benene, enten via gå-ben eller på cykel ! 
   Lemvig Sejlklub har gennem de seneste år fået udbygget faciliteterne på land. 
Klubhuset er det centrale omdrejningspunkt for mange aktiviteter året rundt, og 
gæstesejlere nyder gavn af gæstfriheden i Lemvig Sejlklub. 
   Vores faste tradition ” Årets klubhusdag” er i år lørdag den 27. april. Vi håber 
på fint forårsvejr, og at mange af klubbens medlemmer møder op denne dag for 
at markere, at sæsonen er i gang. Klubhuset og omgivelserne rundt ved klubhuset 
plejer at få en kærlig hånd fra medlemmernes side denne dag, så huset og omgi-
velserne står klar til sæson nr. 91 i klubbens historie.- 
   Så tag arbejdstøjet på denne lørdag, så er der sørget for lidt godt til hals og ga-
ne, og mulighed for samvær med øvrige klubmedlemmer i løbet af dagen. 
Standerhejsningen, der signalerer at sæsonen er startet, vil også finde sted denne 
sidste lørdag i april. 
   God sæson til alle  -  startskuddet lyder snart, - hvad enten det er optimistjollen, 
surfbrættet, kajakken, motor- eller sejlbåden der skal på vandet 
til sejlersæson 2013. 

Bo Ravn 

(Fortsat fra side 5) 

ON-LINE KURSUS til DUELIGHEDSPRØVEN 
Hvis du var medlem af Lemvig Sejlklub i 2012 kan du hos Duelighed.dk få et 
gratis online kursus i den teoretiske del af duelighedsprøven. 
Læs mere her:   http://www.duelighed.dk/gratis_kursus/ 
Eller endnu nemmere: Gå ind på sejlklubbens forside, hvor der er linket! 

Klubhusdag og standerhejsning lørdag den 27. april 2013 
 Vi mødes kl. 9 til morgenkaffe og en gl. dansk. Formanden vil herefter uddele 
opgaver  og vi inddeles i arbejdshold. 
 
Kl. 13 vil klubben, som sædvanlig være vært med et overdådigt sildebord.  
 
Kl. 15 synger vi standeren til vejrs og en forhåbentlig dejlig sejlsæson er offi-
cielt skudt i gang. 
  
Vel mødt! 
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Nyt Syn Torvet 3 7620 Lemvig tlf. 9782 1319 
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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/påhængsmotor 
 1 Rudkøbing-jolle  m/påhængsmotor, 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 
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 Sejlklub deltager i arrangement i Lemvig 
Havn i  august. ! 
For de 307 medlemmer af Lemvig Sejlklub er det 
ingen hemmelighed, at ”det at sejle er at leve”, og 
mange vil vel også gå så vidt at sige, at de ikke 
kunne leve uden at sejle ! 
 
For mange ”landkrabber” er det at sejle måske en 
drøm, eller en ting som man ikke tidligere har stif-
tet bekendtskab med.  Mange har ikke haft mulig-
hed for at afprøve det ,at sejle, og mange af nuværende sejlere ved, at har man 
først bacillen ”sejlads” inde i blodet, er den svær at komme af med igen. 
 
Lørdag den 31. august 2013 arranger Lemvig Kommune i samarbejde med kom-
munens foreninger en ”Åbent Hus” dag på Lemvig Havn, hvor foreninger 
i alle afskygninger kan deltage. 
 
Lemvig Sejlklub vil denne lørdag deltage. Placeringen på havnen kan vel siges at 
være ved vores rette element, nemlig VANDET ! 
 
Optimistjoller, surfbrædder, kølbåde fra Sejlerskolen og private både vil være 
med til at give interesserede et indtryk af sejlerlivets muligheder med ordene: 
 

PRØV AT : 
LÆR AT: 

 
Vi håber rigtig mange af sejlklubbens medlemmer vil deltage med egne både i 
arrangementet som PR for Lemvig Sejlklub. – og sammen med optimistafdelin-
gen, surferne og sejlerskolen, at give interesserede mulighed for at prøve at sejle. 
 
Planlæg weekendturen til Lemvig Havn den sidste weekend i august for at være 
med til at gøre opmærksom på Lemvig Sejlklub og de muligheder mange i vores 
område har lige uden for døren. 
 
Vi er jo i den situation at vi ikke behøver ret megen plads på landjorden for at 
præsentere vores aktivitet, så vær med til at fylde Lemvig Havn 31. august. 
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JUBII-sjladsen 2013 
TIRSDAG DEN 11. JUNI 2013, fejres klubbens fødselsdag med den årlige handi-
capsej-lads. Handicapsejladsen foregår på den måde, at respitten er beregnet på 
forhånd og lagt til starttidspunktet, hvorved første båd i mål er vinder, ligesom i 
klasseløb. I princippet vil det sige, at de mindste både starter først og de store til 
sidst, og altså ingen fælles start. Der er ingen løbsinddeling, altså "alle mod alle"! 
Banen bliver en distancebane.  Der sejles efter DH. I øvrigt er Lemvig Sejlklubs 
særlige regler for aftenkapsejlads gældende. 
1. start er allerede kl. 18.30!!!! (Husk de små både starter først!). 

Betaling: 0,00 kr., idet det er indeholdt i den almindelige betaling for hele 
året. Skal du kun være med i denne sejlads er startgebyret 50,00 kr. 

1. præmien er en vandrepokal, skænket af Lemvig Sejlklub i anledning af klub-
bens 60 års fødselsdag i 1982. Præmieuddelingen vil foregå umiddelbart efter 
sejladsen. 

Foregående vindere af JUBII‑‑‑‑pokalen: 
1982 LYStal  Riff          Henning Villemoes    Nordisk 22 m2 
1983 LYStal  Hov‑Hov       Andreas Krarup       Folkebåd 
1984 LYStal  Lill II       Johnny Rokkjær       Bandholm 24 
1985 LYStal  Lolly         Ole Vinther          Polaris Drabant 

1986 DH      Barske Baldur Kurt Winther Knudsen BB 10 m 
1987 LYStal  Action        Erik Nikolajsen      H‑båd 
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SØSÆTNING 
Husk at rydde op efter dig i bådhallen—og på udenom-
sarealet. 
Husk at ringe til en traktorfører i god tid inden du vil 
have din båd ud af hallen—så kan han bedre planlæg-
ge. 
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.  
Når du har hentet din mast, så husk, at mastevognen ikke kører sig selv på 
plads. 
Bent Sørensen har været flink til at tømre en masse mastebukke sammen. 
Men det er dig, der skal sætte dem lidt pænt sammen efter brug. Det ser ikke 
pænt ud, at de står over hele græsplænen. 
Husk at ringe til en kranfører i god tid inden du skal have søsat. 
Husk at køre din vogn over til vinterpladserne efter søsætning 

Lemvig Marina og Lemvig Sejlklub får Svensk besøg i juli 
I dagene omkring den 14. juli vil Lemvig Marina og Lemvig Sejlklubs klubhus 
summe at svenske stemmer. 

9 svenske både med en samlet besætning på 19 børn og 20 voksne har valgt Lem-
vig Marina som én af de danske havne, de vil besøge i forbindelse med Krys-
serklubbens ”Barn och Barnbarnseskader til Limfjorden” i juli måned 2013. 

Krysserklubben er en svensk forening for sejlere med over 18.000 medlemmer 
Foreningen arrangerer hvert år eskadresejlads til mange forskelle destinationer, 
og én at turene går i år til Limfjorden med endelig mål LEMVIG MARINA. De 
svenske eskadreledere er velkendt i farvandet rundt i Limfjorden. 

Svenskerne har valgt at benytte  Lemvig Marina på grund af, at området omkring 
marinaen er meget børnevenligt, og der er god udenomsplads og en fin bade-
strand lige i nærheden. Desuden er faciliteterne i  og omkring Lemvig Sejlklubs 
klubhus indbydende for gæstesejlere. 

I klubbladet ”På Kryss” er der 6 helsiders omtale af Limfjorden og de fortræffeli-
ge natur- og havnemuligheder området giver – så mon ikke der er flere svenske-
re, der planlægger tur til ”Limfjordens vande” denne og kommende somre ! 

Tag godt imod vores svenske sejlervenner når de ankommer til sommer ! 



14 

 



15 

 

Natsejlads med Marinehjemmeværnet 
Ombord på MHV902 ”MANØ”  
Flotillechef: Henning Damholt Kristensen  
Tidspunkt:  Torsdag den 25.april kl. 19.00 – ca.23.30  
Hvor: Struer Havn 
Pris for deltagelse: 40 kr. til fortæring. ! 
Lemvig Sejlklub indkøber og medbringer lidt proviant til 
natmaden . 
Max      deltagerantal: 12 
Tilmelding: ”Først til mølle princippet” 
Ring og tilmeld til Bo Ravn mobil 2166 1965  
 
Beskrivelse 
Mange sejlere udnytter ikke de mørke timer i sommerhalvåret til at få en sejler-
oplevelse der er anderledes. 
For at give inspiration til, og viden om natsejlads, arrangerer Lemvig Sejlklub 
natsejlads i Limfjorden i samarbejde med Marinehjemmeværnet HVF 122, Thy-
borøn, ombord på MHV 902 ”MANØ”. 
Skibet sejler fra 
Struer Havn 
torsdag den 
25.april 2013 kl. 
19.00, passerer 
Oddesundbroen 
og sejler gen-
nem Sælhunde-
holmløbet til 
Thyborøn og 
retur. Der kan 
forventes at se 
(og deltagerne 
skal kunne iden-
tificere), vinkelfyr, fyr, båker, samt andre fyr, og diverse sejlrende bøjer osv. un-
dervejs.  Endvidere undervisning i diverse skibsinstrumenter samt radar, samt 
orientering om Marinahjemmeværnet. 
Mødes der skibe på vandet, vil der være mulighed for at identificere disse. 
Sejladsen er beregnet til at vare fra kl. 19.00 til kl.23.30. Marinehjemmeværnet 
har dog mange officielle pligter, som ikke altid kan planlægges på forhånd. Del-
tagerne skal derfor være opmærksom på, at skibet muligvis ikke er retur kl. 23.30 

(Fortsættes på side 16) 
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hvis, f.eks. en SAR eller lignende opstår. Det skal dog siges, at det heldigvis ikke 
opstår så tit. 
Deltagerne skal medbringe varmt tøj og fodtøj, da opholdet på en del af sejladsen 
vil foregå udendørs på dækket. 
Deltagerne forventes at kunne identificere de faste bøjer, båker og fyr som ses 
undervejs. Derfor er det en god ide at studere søkortet, for det pågældende områ-
de før turen. Farvandsvæsenets bog, ”Afmærkning af danske farvande”, er uund-
værligt på enhver båd og burde anskaffes, hvis man ikke har en. Alternativ kan 
den downloades som PDF fil her:  
http://frv.dk/Viden_om/Publikationer/Pages/Pub_afmaerkning_dk.aspx 
  
Lemvig Sejlklubs Sejlerskole arrangerer hvert år en natsejlads for deltagerne i 
sejlerskolen. Hvert år har medlemmer der ejer kølbåde været behjælpelige ved at 
stille både til rådighed ved denne natsejlads. Vi håber at dette natsejladsarrange-
ment  med Marinehjemmeværnet vil give skippere og øvrige medlemmer af 
Lemvig Sejlklub lyst til at deltage i Sejlerskolens natsejladstur i september, så vi 
kan komme mange både af sted i nattemørket til september. 

(Fortsat fra side 15) 

 



17 

 

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 

Er du over 60 år—så er dette noget for dig 18/4 

Oddesundbroens 75 års jubilæum 20/4 

Natsejlads med hjemmeværnet 25/4 

Klubhusdag og standerhejsning 27/4 

Spændingssejlads 30/4 

Fællestur til Jegindø 1-2/6 

JUBII-sejlads 11/6 

Skt. Hans Aften 23/6 

Fællestur til Agger 17-18/8 

Åbent hus arrangement Lemvig Havn 31/8 

Deadline Sprøjten 20/9 

Afslutteren 21/9 

Hjertestarter på Lemvig Strand Camping 
Lemvig Sejlklub har undersøgt mulighederne for at få opstillet en hjertestarter i 
området ved klubhuset, men da området er godt dækket ind med hjertestartere 
har det vist sig, at det ikke umiddelbart kan lade sig gøre. 
Bestyrelsen har derfor haft kontakt til vores nabo, Lemvig Strand Camping, som 
har opstillet en HJERTESTARTER. Vi har aftalt med campingpladsen, at vi i 
Lemvig Sejlklub henviser til hjertestarteren på Lemvig Strand Camping, Vinkel-
hagevej 6, Lemvig. 
 
HJERTESTARTEREN er placeret i receptionen på campingpladsen, og alle sej-
lere og gæster i området, kan i tilfælde af et hjertestop, yde førstehjælp ved hjælp 
af hjertestarteren fra campingpladsen. 
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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. september 2013 

NATSEJLADS  med Marinehjemmeværnet Torsdag den 25. april 2013 kl. 19:00 Sejladsen starter fra Struer Havn Læs mere på side 15 

ÅBENT HUS 

Lørdag den 31. august 2013 arran-

ger Lemvig Kommune i samarbej-

de med kommunens foreninger en 

”Åbent Hus” dag på Lemvig 

Havn. 
Læs mere på side 11 

AFTENKAPSEJ-LADS  
Se hele programmet på side 23 

Klubhusdag og  Standerhejsning 
27. april 2013 Se mere på side 7 

Er du 60+ 

Mød op 18. april 2013 

Se mere på side 25 

Fællestur til Jegindø 
Lørdag-søndag den 1.-2. juni 

Læs mere på side 24 

Fællestur til Agger Lørdag-søndag den 17.-18. august Læs mere på side 24 

Skt. Hansaften 

Se mere på side 29 
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Lokumsbøjen venter på, at isen er 
væk!   Foto: Bo Ravn 
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Øjeblikkets glæde  
Vinden, solen, bølgerne og sejlene. 
De er under forandring. Derfor gælder øjeblikket.  

   Lad os tænke over det, at sejle. Ikke de konkurrencer, der foregår rundt om jor-
den, eller kapsejlads på fjordene. Men den sejlads du kan foretage i skærgården 
eller på langfart, og som giver en virkelig tilfredsstillelse. Alene eller sammen 
har man meget begrænset plads til at leve på, ofte ikke større end en lille stue. 
   Der sover man, spiser, passer sin hygiejne, skifter tøj, planlægger sin dag og 
gør det nødvendige for at komme til det næste sted med sig selv og båden. 
Hele tilværelsen er skrumpet til ”her og nu”, hvor stort set alt, hvad der sker, har 
umiddelbare konsekvenser.  
   Man er fuldstændig afhængig af vind og vejr og sin egen evne til at håndtere 
båden. Men skal hele tiden tilpasse sig og underordne sig det, der gælder netop 
på denne dag, men samtidig bestemmer man alting selv. Det er ligesom i det vir-
kelige liv bare mere ægte, mere håndgribeligt. 
   Jeg kan mange år efter huske en sejlads i detaljer. Hvad jeg tænkte, hvad jeg 
gjorde, hvordan det føltes, og hvordan øerne så ud -  netop fordi sejladsen invol-
verer alle mine sanser på en gang.  
   Store sejlere som Gustav Plym har talt om hvert øjebliks glæde, når man sidder 
ved roret i sin båd. Hvert øjebliks glæde! Der er store ord, som er tæt på livets 
inderste. Alt andet er afskallet, det er øjeblikket, der gælder, vinden, solen, bøl-
gerne og sejlene. 
   Jeg tror sejladsens charme ligger i, at den er skabende. Man skaber selv sin dag, 
sin oplevelse, sit øjeblik. Og man ser på søkortet hvilken distance, man har sejlet 
og flyttet sig selvom man bare har siddet ved rorpind og skøder. 
   Sejlads er et koncentrat af livet i almindelighed. Den indeholder egentlig alt i 
livet, i hvert fald i en eller anden form. Frihed og tvang, vilje og underkastelse, 
pligt, arbejde og uansvarlighed, viden, held og ulykke.  
   Når det føles svært i det daglige, når fjordene er frosset og sommervindene 
langt væk, forsøger jeg at se livet som en sejlads. Forsøger at se hvilken kurs jeg 
har, hvilket mål jeg skal styre imod, og sikre, at jeg navigerer rigtigt mellem de 
skær, vi alle støder på. 
   Og frem for alt prøver jeg at fornemme øjeblikkets glæde. For at få denne følel-
se behøves ingen båd, vind og bølger, men det hjælper meget at have oplevet 
dem. 
   En sejler skaber sin egen dag, sin oplevelse, sit øjeblik. I storm og stille. Sådan 
har det altid været. Og måske var det nemmere før motoren. Da var der var færre 
alternativer. Da måtte man vente på vind…. 

Oversat af Knud Kristian Wrist 

Bengt Lagerkvist, 
sejler og børnelæge 

i Umeå, reflekterer 
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Stemningsbilleder med kapsejladsbø-
jerne i vinterhi.           Foto: Bo Ravn 

Aftenkapsejlads 2013 
Tirsdag den 26. marts blev der afholdt det sædvanlige møde, hvor sommerens 
Kapsejladsprogram for kølbåde blev præsenteret. 
På side 23 kan du se programmet, der indeholder 17 sejladser. 
På mødet blev der fortalt om det nye banehæfte i farver. Udlagt bøje nr. 2 er flyt-
tet ca. 100 m længere mod vest, således måltagningen skulle blive nemmere. 
Man skal helst selv udskrive sit banehæfte, der sammen med programmet og sej-
ladsbestemmelserne kan hentes på klubbens hjemmeside under Aftenkapsejlads. 
M.h.t. sejladsbestemmelserne har sejladsudvalget besluttet, at man ikke kan opnå 
præmie, såfremt man ikke har indløst gyldigt målebrev. 
Løbssammensætningen: Efter en del kritik sidste år er det endt op i næsten det 
samme, men alligevel med en lille ændring:  
Der bliver løb 1 (både uden spiler),  
løb 2 (mindre sportsbåde),  
løb 3 (store sportsbåde) og  
løb 4 (både med spiler).  
Så må vi se, hvordan det fungerer. 
Der blev fortalt om klubbens nye sejladsprogram, der kan håndtere forskellige 
mål i 3 forskellige vindområder og på enten cirkulær bane eller op-ned bane.  
Dette program kan derimod ikke håndtere det lokale handikapsystem, der således 
udgår efter at være benyttet i 10 år.  
DH-målene er i øvrigt blevet ændret en lille smule, og det giver nogle indbyrdes 
forskydninger, men ikke ret meget. 
Klubben er i færd med at anskaffe en ny vindmåler. Denne vindmåler kan lave 
grafer med vindens forløb og den kommer på klubbens hjemmeside, så man kan 
sidde hjemme og se, hvor meget det blæser! 
Der blev reklameret lidt for sejladserne på fjorden, hvor bl.a. Struer Sejlklub ar-
rangerer matchrace, der er Fur/Livø rundt den 25. maj, Mors Cup den 8. juni, 
Sail2Salling Doublerace i Glyngøre den 10. august og Fjordfræseren i Struer den 
7. september. 
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Fællesture 2013 
Som vi plejer arrangeres i år de to traditionelle fællesture: 
 
1. – 2. juni  Turen går til Jegindo 
Det er blevet en rigtig god tradition, at vi skal til Jegindø. Hemming har som 
sædvanligt sørget for, at vi kan låne sjægtene til en kapsejlads for sjov. Vi mødes 
lørdag (nogle måske allerede fredag!), og kan så forhåbentlig gennemføre sejlad-
sen lørdag eftermiddag (De sidste 2 år har det dog blæst for meget). Om aftenen 
arrangeres fælles grillfest med egen mad i spilhuset i selskab med vore værter fra 
Jegindø. Søndag sejler vi hjem igen efter frokost. 
 
17.-18. august: Turen går til Agger – eller rettere til Krik 
Aggerturen har været arrangeret i over 40 år, altså i mere end en generation! Tu-
ren er normalt den tur rigtig mange ser frem til, og nu, hvor vi kan låne roklub-
bens klubhus, kan selv dårligt vejr ikke være begrænsende. Der kommer normalt 
mange deltagere på Aggerturen, og vi har bemærket, at der altid er nogle nye 
med. Måske er det DIG i år? 
Er du til fælles samvær, råhygge, snak rundt i hinandens både, fælles frokost, 
fælles grill, lange fælles vandreture og den slags, så er Agger lige noget for dig! 
Der er også altid nogle, der sejler til derop allerede om fredagen, for at få for-
festen med! 
Så Krik Havn er fyldt denne weekend. 
 

HUSK FÆLLESTURENE ER FOR ALLE !! 
 
Se i øvrigt på www.lemvigsejlklub.dk under Information / Beretninger : 
Her er der små reportager fra de foregående års fællesture. 
 
Måske skriver DU en lille historie, gerne med et billede fra én af årets ture? 
 
Mail historie m.v. til   
sprojten@lemvigsejlklub.com 

 

Så kommer den i SPRØJTEN på ét eller 
andet tidspunkt. 
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Oddesundbroen 75 år 
Broen fejres ikke mindre en to 
gange i løbet af foråret nemlig: 
  
Lørdag den 20 april og 
  
Kr. Himmelfartsdag - 
Torsdag den 9. maj 
 
Det er nok de færreste sejlere der, 
på grund af det kolde marts/april 
vejr, er klar til at sejle til Oddesund for at være med til fejringen lørdag den 20 
april , men sejlerne har chancen igen Kr. Himmelfartsdag torsdag den 9. maj. -
   Programmet for dagen ved broen er endnu ikke fastlagt endeligt, men mon ikke 
Oddesund Havn og området omkring vil komme til at summe at sejlere og andet 
godtfolk.    

Er du over 60 år -  så er dette noget for dig !!!!!! 
Torsdag den 18. april kl. 19.30 i klubhuset. 
 
På medlemsmødet i januar blev det besluttet, at vi ville forsøge at oprette et 60+ 
udvalg i Lemvig Sejlklub.- primært for medlemmer på 60+, men alder ingen hin-
dring ! 
 
Tanken er, at udvalget skulle have en fast mødedag i klubben, f. ex torsdage i 
løbet af sæsonen. 
 
60+ udvalget skal have gang i mange aktiviteter. På medlemsmødet I januar var 
følgende forslag på bordet: 

• Morgenkaffe eller/og  frokost i klubhuset 
• Fælles sejlture – formiddags eller dagture 
• Fællestur f. ex Limfjorden Rundt i forbindelse med træskibssejladsen 
• Praktiske håndværkeropgaver i og ved klubhuset f.eks.: 

• Lave nye maste- bukke der kan stables 
• Opsætte akustikplader på 1.salen 
• Forbedre udenomsarealerne 

 
MØD op til mødet den 18. april kl. 19.30  -  På mødet vil vi finde nye ideer til 
aktiviteter, og forsøge at lave en plan for 60+ dagene.  
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Pladsbredde: Pris: 

2,0 2.110,00 
2,5 2.637,50 

3,0 3.165,00 

3,5 3.692,50 

4,0 4.220,00 

4,5 4.747,50 

BRO 2 BRO 3BRO 1

LEMVIG MARINA 
Pælelejen for 2013 er i henhold til kontrakten med 
Lemvig Kommune fastsat til kr. 844,00 ekskl. moms 
pr. løbende meter bro. Det er en stigning i forhold til 
sidste år på 1,8%, 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. 

Marinaen har i skrivende stund (ultimo marts) er ca. 20 tomme pladser—så frem-
gangen i udlejning af pladser er gået tilbage. 
 
Husk at vende dit skilt til grøn, når du er væk om natten. 
Du vil jo også gerne kunne finde grønne skilte, når du er 
”i byen” med din båd. 
 
Sørg nu for at få navn og hjemsted på båden — som det 
står i søloven. Du vil forhåbentlig godt være bekendt, 
hvor du kommer fra. 
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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 

Sankt Hans Aften 
 

Traditionen tro fejrer vi Sct. Hans søndag den 23. juni kl. 19 
 
Aksel, Kim og Carsten har som sædvanligt tændt grillen og forberedt en over-
dådig menu med 3 slags kød. 
En flok flittige sejlerpiger har snittet og hakket en skøn salat og det hele serve-
res med flûtes og kartoffelsalat. 
 
Kl. ca. 21.30: Bålet, der er prydet med Holgers flotte heks, tændes når forman-
den har absolveret båltalen. 
 
Hjælp osmed at bygge Sct. Hans bålet. Når du klipper din have eller fælder 
et træ, kør det til bålpladsen ved sejlklubben. Vi har tradition for at have et 
kæmpe bål. Det siges, at vi har det største bål og den flotteste heks i byen! 
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Hvorfor medlem af Lemvig Sejlklub? 
Et medlemskab tilbyder mange fordele bl.a.: 

• Socialt samvær i et udviklende miljø med andre sejlere 
• Adgang til klubbens faciliteter, især i et af de smukkeste klubhuse i Dan-

mark med en utrolig flot beliggenhed 
• Mulighed for at leje lokalerne i vinterhalvåret 
• Modtager klubbens medlemsblad ”Sprøjten” 3 gange årligt 
• Sejlads for juniorer i klubbens optimistjoller 
• Sejlads for surfere 
• Sejlads for kajakker 
• Sejlerskole for seniorer – IF’er og 606’er 
• Deltagelse i tursejlads med motor- og sejlbåde 
• Deltagelse i kapsejlads – bane og distance—med sejlbåde 
• Foredrag og kurser i vinterhalvåret 
• Mulighed for vinteropbevaring af din båd i klubbens bådhaller 
• Mulighed for at blive medlem af kranen 
• Mulighed for opbevaring af surfbræt i klubbens surfskur 
• Mulighed for opbevaring af kajak i klubbens kajakskur 
• Lemvig Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion, der også giver fordele til 

medlemmer 
• Feks. modtager du bladet ”Sejler” 4 gange om året med meget relevant 

og aktuelt stof 
• Du kan benytte unionens turbøjer 
• Du kan opnå rabat hos Codan Forsikring 
• Ligeledes er du, som medlem af Dansk Sejlunion, velkommen i andre 

klubber 
• Du modtager informationer fra sejlklubben via e-mail og SMS, så du altid 

er opdateret 

SEJLERSKOLEN 
Sejlerskolen starter op med introduktionsaften tirsdag d. 23. april kl. 19.30 i 
klubhuset. 
 
Kontakt Bjarne Stougaard på tlf. nr. 2944 9550 hvis du har spørgsmål til sejler-
skolen. 
 
På klubhusdagen d. 27. april klargør vi klubbens IF’er og 606’er til den kom-
mende sæson og snarest derefter går vi i gang med den egentlige sejladsunder-
visning. 
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Nyt fra Surfafdelingen 
Af Kurt Jeppesen (kmjlemvig@gmail.com) 

 

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. 

Surf afdelingen starter sæsonen Mandag den 22. april 2013 kl 17. 

I år holder vi klubaften Mandag fra 17 til 19. Der vil blive forskellige temaer som 
vandstart, strandstart, sikkerhed til søs, sejlads med trapez og vejr-kendskab. 
Vi har i år fået nogle små ”sit on top” kajakker, som kan bruges de dage der in-
gen vind er. 
Den første mandag i hver måned er der ekstra bemanding på — så kender i nogle, 
der gerne vil prøve at surfe, er der mulighed for ekstra hjælp disse dage. 

Hilsener fra  Kurt 
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Returadresse 
Lemvig Sejlklub 
Irene Wrist 
Søndervang 2 
7620  Lemvig 


