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SPRØJTEN                           Klubblad for Lemvig Sejlklub 

Foto: Martin Skovgaard 

Redaktricen og hendes højre hånd vil gerne her benytte lejligheden til at 
sige tak til læserne og tak til stofleverandørerne—og for at der altid har 
været en sober tone. 
 
Vi glæder os til at vi mødes på vandet til sommer og KK håber, at I vil føl-
ge med på hjemmesiden og meget gerne komme med idéer og input hertil. 
 
Husk at få tilmeldt dig nyhedsbrevet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Irene & Knud Kristian Wrist 
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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.dk 
 sekretar@lemvigsejlklub.dk 

BESTYRELSE 
Bo Ravn Formand  2166 1965 

Kai Werner Hansen Kasserer   2097 1775 

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: Ingen! 
 
REDAKTION: 
Irene Wrist  2096 2289 
sprojten@lemvigsejlklub.dk 
 
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 2096 2289 
 
SURFUDVALG 
Kurt Jeppesen (formand) 2173 2495 
 
JUNIORUDVALG 
Anders Meyer (fmd) 2023 0595 

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. Udkom 3 x årligt.  
Oplag 300 stk.  
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Sidste nummer af klubbladet ”SPRØJTEN” ! 
 

   Du sidder i dette øjeblik med det sidste nummer af klubbladet ”SPRØJTEN”. 
   Efter at have været udkommet i 38 år er dette eksemplar det sidste nummer af 
klubbladet. Bladet har været nyheds informationskilde for medlemmer i Lemvig 
Sejlklub i 38 år. Sprøjten har været først med de seneste  nyheder omkring livet i 
Lemvig Sejlklub. Teknologien har overhalet bladets formål, nemlig at nå ud til 
medlemmer af Lemvig Sejlklub med nyheder, historier og livet i klubben. 
   Opdateringen og nyt layout af klubbens hjemmeside: www.lemvigsejlklub.dk 
har overhalet ”Sprøjten styrbord om” – og Sprøjten var efterhånden blevet redu-
ceret til at være en opsamling af nyheder og fortællinger på Lemvig Sejlklubs 
hjemmeside med 4 måneders forsinkelse. Da vores nuværende redaktør Irene 
samtidigt meddelte bestyrelsen at hun,i forhold til redaktørtjansen, havde udtjent 
sin dækstjans, besluttede bestyrelsen i november 2014, efter sonderingen på ge-
neralforsamlingen, at det første nummer af SPRØJTEN i 2015 også skulle være 
det sidste nummer i bladets historie. 
   En svær beslutning blev nemmere efter at have hørt meningerne på generalfor-
samlingen, hvor der blev udtrykt stor tilfredshed med Lemvig Sejlklubs hjemme-
side. 
   Bestyrelsen vil takke de medlemmer der igennem årene har haft posten som 
redaktører, og en særlig tak til Irene og KK Wrist for arbejdet i bladets sidste le-
veår. 
   KK har heldigvis indvilliget i at være ansvarlig for klubbens hjemmeside –og i 
samme åndedrag vil jeg opfordre alle medlemmer til at bidrage med indlæg, tur-
beretninger og andet der gør, at vi får udviklet en hjemmeside, som alle medlem-
mer lige skal ind forbi et par gange om ugen for at følge livet i Lemvig Sejlklub. 
   OG LIV – det er der !! 
   Selv om der stadig er et stykke tid til sejlersæson 2015 starter op, er der liv og 
røre i klubben. Generalforsamlingen bekræftede, at der i alle afdelinger er nær-
mest rekordagtig aktivitet i Lemvig Sejlklub. 
   Surferne, optimisterne, kapsejlads, sejlerskole og tursejlads har stor opbakning,  
tilgangen af medlemmer er stigende, og pladserne i marinaen er næsten fyldt op. 
60+ klubben har igennem torsdags aktiviteterne sat skik på renovering af klubhus 
samt området rundt ved klubhuset. 
   Vore kran er til hovedrenovering på CHEMINOVA. Vi vil ,efter at kranen er 
tilbage på plads foran klubhuset i slutningen af marts, have en ny kran fra yderst 
til inderst. Dette store arbejde har kun kunnet lade sig gøre via et sponsorat fra 

(Fortsættes på side 7) 

Formanden har ordet! 
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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 2469 0631 
Kristen V. Jepsen 9782 2854 
Michael Riis 9782 3393 
Niels Lehmann Jensen 9782 1257 
Ole Mose Jeppesen 9782 1275 

Tirsdag den 7. april 2015 kl. 
19:30 i klubhuset: 
 

Aftenkapsejlads:  
• Præsentation af den kommen-

de sæson 
• Kapsejladskalenderen 
• Løbssammensætning 
• Forplejning 
• Andre emner 
 
Har du idéer eller emner, du gerne 
vil have drøftet denne aften, så 
send en mail til sejladsudvalget. 
Støt arrangementet og mød gerne 
op med hele besætningen. 

Sejladsudvalget 
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CHEMINOVA samt medlemmer der har ydet et kæmpearbejde for at få kranen 
som ny. Stor tak til alle der har ydet en indsats, og især til Søren Bruun, Gerhardt 
Jürgensen og Niels Bækdal, som har stået i spidsen for arbejdet. Mange medlem-
mer vil med taknemmelighed tænke på jer ved kommende søsætninger. 
   Her i januar måned 2015 er 19 medlemmer, nye såvel som gamle medlemmer, 
startet på kursus i Duelighedsbevis for lystsejlere. Kurset afsluttes med eksamen 
lørdag den 18. april 2015. 
   Lørdag den 21. marts kl. 10- 16 arrangerer Foreningen til Langtursejladsens 
Fremme i samarbejde med Lemvig Sejlklub et Flodskipperkursus, hvor sejlere 
kan erhverve sig et Flodskipperbevis. Beviset er et myndighedskrav hvis man vil 
besejle de indre europæiske vandveje. 
   En ny sæson af ”Kurs mod fjerne kyster” er startet op i TV2 hvor Mikkel Beha 
og familie sætter kurs mod fjerne kyster. Galapagos og Glyngøre – Fransk Poly-
nesien og Fjellbacka – hvad har det tilfælles ! 
   Jo, at være af sted, fri, i pagt med naturen og fællesskabet ombord på en båd er 
ens uanset om ferieturen  går Mors Rundt eller Jorden rundt. Det kan tursejlere 
fra Limfjorden fornemme, når vi sidder klinet til skærmen for at  følge ”Havana”. 
   Gode oplevelser får man ofte ved grundig forberedelse. Derfor er det som sejl-
klub glædeligt, at undervisningsaktiviteterne i duelighedssejlads og flodskipper-
sejlads er på programmet i vinterhalvåret, og at disse aktiviteter bliver afløst af 
sejlerskolen og kap- og tursejlads i sejlersæsonen. 
 

   VELKOMMEN til en god sæson 2015 i Lemvig Sejlklub. 
 

HUSK  : 
Vær med på Klubhusdag og tilriggerfest  LØRDAG den 25 april 2015. 
I år vil dagen indeholde et indslag om søsikkerhed og søredning – 
Se mere inde i bladet og på hjemmesiden: www.lemvigsejlklub,.dk 

I øvrigt en  STOR tak til Sprøjtens mange annoncører gennem 38 år. 

(Fortsat fra side 5) 
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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. 460,-    Senior (18-65 år): kr. 650,- 

pr. 1/4-14 Ægtefælle, passiv (har ikke stemmeret) kr. 360,-, pensionist: kr. 460,-  

 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: 3 IF-kølbåde, 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 - 15/11-2015 incl. moms:  

 2,5 m: kr. 2.675,00 3,0 m: kr. 3.210,00 

 3,5 m: kr. 3.745,00 4,0 m: kr. 4.280,00 4,5 m: kr. 4.815,00 

 Gæsteleje i 2015: 110 kr./døgn heraf 50 kr./døgn i miljøafgift (strøm, og bad).   

BÅDKRAN Medlemmer: (ikke passive) kr. 550,-  pr. år. 1/1 – 31/12 

 Enkeltløft: kr. 400,- (også for ikke-medlemmer) - Kun for lystbåde - ikke erhverv! 

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  35 kr. pr. m2  Kun for medlemmer 

VINTEROP- Der betales en årlig leje på 26,25 kr. pr. m2  Kun for medlemmer 

BEVARING  Der betales en årlig leje på 37,50 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.  Kun for medlemmer 

 Sæt navn/Medlemsnummer på. Henvendelse til juniorudvalgets formand 

 
HAVEAFFALD Brændbart haveaffald må fra den 1.3-23.6 henkastes på anvist plads 

 

MAIL til klubben info@lemvigsejlklub.dk 
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Benyt Thyborøn Lystbådehavn i 2015. 

Lemvig - Thyborøn Turistforening og Lemvig Sejlklub har 
igen i år indgået en aftale om brug af Thyborøn Lystbådehavn. 
 

Medlemmer af Lemvig Sejlklub kan bruge havnebassinet v/ Nordre Inderhavn 
( ved den Røde Hal) kaj 101, 102 og 103 uden at betale havnegebyr. 
 

Ved overnatning betaler hver båd 30 kr. i miljøafgift. Beløbet indbetales i beta-
lingsautomaten eller til havnefogeden. 
 

Ved overnatning ud over 3 dage betales normal havnegebyr. 
 

HUSK ! 
Både der benytter aftalen skal føre  Lemvig Sejlklubs stander.  

Med  ”Filimong” fra 
Lemvig Marina - Syd 
om Sverige og hjem 
gennem Göta-kanalen 
 

Turberetning i klubhuset, Lemvig 
Sejlklub: 
ONSDAG den 18. marts 2015  
kl. 19.30 
 

Birgitte og Paul Højen var i somme-
ren 2014 på tur til fjerne kyster i 
deres NORD 80 sejlbåd ”Filimong” 
Kom og hør om deres oplevelser  
fra den 9 uger lange tur. 
 

Kaffe og brød serveres: 20 kr. 

Bådhallen 

Vi skal have ryddet op i hallerne og udenomsarealet og kørt bådvogne ind. Vi 
mødes ved hallerne onsdag den 27 maj kl. 16.30. Jo flere der kommer jo lettere 
går arbejdet, så mød op hvis du har mulighed for det. Du må gerne tage kost, 
skovl og evt. en trailer med.  
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KLUBHUDSDAG, standerhejsning og Tilriggerfest 

LØRDAG den 25. april 2015 
 

Vi mødes kl. 09.00 til morgenkaffe/ rundstykker og en enkelt ! 
Herefter vil formiddagens arbejdsopgaver blive fordelt ! 
(arbejdet er lettere vedligeholdelsesarbejde, rengøring ude og inde 
 samt oprydning og sæsonklargøring  -  Medbring arbejdstøj ) 
 
Kl. 12.30 er klubben vært ved en god frokost 
 

Kl. 13.30 : Søsikkerhed og søredning. 
( I samarbejde med lærere fra Fiskeriskolen i Thyborøn afholdes et indslag med 
temaet ”Søsikkerhed og søredning”.  Udløsning af redningsflåde, affyring af nød-
blus, redningsaktion mm.) 
 

Kl. 15.00:  STANDERHEJSNING-   vi synger standeren til vejrs ,og sejlersæson 
2015 søsættes officielt. 
 
Kl. 18.30  Improviseret fest i klubhuset. Medbring selv mad og drikke. 
Grillen er klar ! 
 
Vel mødt !   - Vær med til at markere sæsonstarten 

(Fra klubhusdagen 2014) 
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Sæsonstart i Lemvig Sejlklub 2015 

Lær at sejle eller surfe. 
   Lemvig Sejlklub, www.lemvigsejlklub.dk  starter her i april måned en ny sejl-
sæson, og åbner samtidig for, at interesserede børn, unge og voksne kan lære at 
sejle eller surfe i løbet af sæsonen 
   Sejlklubben, der har udgangspunkt i klubhuset ved Lemvig Marina, byder på 
flere forskellige muligheder for at prøve sejlerlivet. Instruktører står klar i tre for-
skellige afdelinger i klubben er klar til at byde nye medlemmer velkommen. 
   Lemvigs beliggenhed gør, at sejlsporten har ideelle vilkår, idet der næsten altid 
kan sejles i sommerhalvåret. Hvis vinden frisker er vigen og bugten ved Gjelle-
rodde et yndet sejlerfarvand, og ønsker man større udfordringer er Nissum Bred-
ning lige ved hånden. 
   Sejlsport kræver, at der er gode instruktører, der kan indføre nye sejlere i at 
klare sig til søs i Lemvig Sejlklub. 
   Der er mulighed for sejlads i optimistjolle for børn i alderen 9 – 14 år, surfbræt 
for både børn, unge og voksne . Voksensejlerskolen byder på mulighed for at 
lære at sejle en sejlbåd. 
 
Optimistjollesejlads for 9.- 14 årige. 
   Optimistjollen er begynderjollen som er ideel for børn nybegyndere som øvede 
i alderen 9- 14 år. Sejlklubben har 14 begynderjoller som nye medlemmer kan 
låne på klubaftenerne om onsdagen. 
   Det eneste udstyr, der er obligatorisk, er en redningsvest. Instruktørerne er vel-
uddannede i søsikkerhed, og forældre er meget velkommen til at deltage som 
hjælpere, idet der er mange praktiske ting der skal ordnes , både til lands og på 
vandet. 
   Klubben råder over følgebåde, hvor instruktører er klar, når børnene for første 
gang sætter sig alene i jollen for at stå til søs. Mange sejlere i klubben er startet 
på denne måde, men ikke alle har haft denne mulighed. Det er dog aldrig for sent 
at lære at sejle, men så er bådtypen blot anderledes. 
 
Voksensejlerskole i kølbåd. 
   Uanset alder og køn er voksensejlerskolen tilbuddet om at lære at sejle sejlbåd. 
   Lemvig Sejlklub råder over 4 skolebåde: tre IFére og én 606ér. Bådene er be-
regnet til en besætning på 3- 5 personer, og der er en erfaren instruktør ombord 
på hver af bådene hver onsdag. Det kræver ingen forudsætninger at starte på sej-
lerskolen. Det eneste udstyr der også her er obligatorisk, er en redningsvest. 
Klubben har netop investeret i endnu en skolebåd, så LS nu råder over tre skole-
både af mærket ”International Folkebåd”.  IFéren  er en særdeles velsejlende og 
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stabil langkølet båd på 26-fod (7,87 meter). Der er i alt bygget 3500 af denne 
bådtype, som i flere tilfælde har krydset verdenshavene. Bådtypen benyttes i 
mange sejlklubber som øvelsesbåd idet båden er yderst stabil og sikker. 
 
Surfafdelingen 
   Livet starter ved 10 m/s – disse ord er mottoet for en del garvede surfere, men 
inden en surfer kommer dertil, skal der trænes og teknikken skal læres.  
   Surfafdelingen har klubaftener mandage i sejlersæsonen, men er vinden over 
10m/s kan man være sikre på at se de små farvede sejl fare hen over vandet i for-
rygende fart.  
   Surfsporten er også for folk i alle aldre, børn såvel som voksne og sejlklubben 
har gode instruktører og hjælpere, der står klar til at give nye sejlere en god start 
på brættet. Klubben råder over gode begynderbrædder som nye medlemmer kan 
låne.  

MEDDELELSE: 

På sejlklubbens vinterplads, Strandvejen 23, står der nogle gamle ubrugte 
bådvogne uden kendetegn, så hvis ejerne af disse ikke senest 15. marts 2015 
har meldt sig, og påført navn og nummer på disse, vil de blive fjernet og de-
strueret. 
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Når du bruger Homebanking eller går i Vestjysk Bank for at betale: 

HUSK MEDLEMSNUMMER SKRIVES FØRST 

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

Reg.nr. 7730  Kontonr. 2042898 

HUSK MEDLEMSNUMMER SKRIVES FØRST 

AKTIVITETSKALENDER 

Filimong fra Lemvig syd om Sverige og hjem gennem Götakanalen 18/3 

Flodskipperkursus 21/3 

Kapsejladsmøde 7/4 

Surf—intro 13/4 

Sejlerskolen—informationsaften 22/4 

Klubhusdag og tilriggerfest 25/4 

Optimist—intro 29/4 

Bådhallen—oprydning 27/5 

SURFAFDELINGEN 

Trænerteamet i surf afd. søger kolleger. 
Vi holder klubaften mandage kl 16:30 til 19:00, omkring 20 gange i løbet af 
2015 
Vi mangler hjælp til afvikling af klubaftener, så har du / i lyst til at indgå i tea-
met som frivillig møder du op mandag sidst på eftermiddagen. 
Der er en turnus ordning således at vi skiftes til at "være på" .  
Det er alle de praktiske ting omkring surfing / sikkerheden  / gode opblevelser på 
vandet du / I kan blive en del af. 
Kontakt Kurt 
surf@lemvigsejlklub.dk    mobil 2173 2495 

Opus Pocus/DiXi/Auriga                                   Mazurka              Splinten 
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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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Ny IFér til Voksensejlerskolen 

Voksensejlerskolen er ved at gøre klar til den kommende sæson. 
I februar måned 2015 har Lemvig Sejlklub købt yderligere en IFér, således flåden 
af IFére i Voksensejlerskolen nu er oppe på 3 ! 
 
Seneste i flokken er ”HAVSKUM” D 189, som er fra 1974. Båden er købt i Ny-
købing Mors, hvor den i april måned vil blive søsat og sejlet til Lemvig, så den er 
klar til Klubhusdagen og Standerhejsingen lørdag den 25. april. 
 
Herefter vil ”HAVSKUM” sammen med de øvrige skolebåde og instruktører væ-
re klar til at modtage såvel nye som gamle elever på Voksensejlerskolen. 
 
Sæsonen i Voksensejlerskolen starter op med en informationsaften  

onsdag den 22. april. Kl. 19.00 i klubhuset,  
og herefter sejlads hver onsdag aften i sæsonen. 
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Glöggaften onsdag den 
17. december kl. 19.30 

Kom i julestem-
ning med Renatas 
supergløgg og en 
gang gedigne æb-
leskiver akkom-
pagneret af jule-
musik. 
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MARIE på hårdt kryds for et par år siden 
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Efterårsturen 2014 

Fredag d. 3. oktober 2014   
En dag som vi har set frem til: 
Vores efterårstur, som er af-
slutningen på årets sejladser. 
   Vi startede fredag fra Lemvig i flot efterårs-
vejr.  God vind til første etape som slutter i 
Glyngøre. Ca. 8 både ankommer ved spisetid. 
Humøret i top og alle ser frem til nogle gode 
dage med socialt samvær og god sejlads. 
Lørdag d. 4. oktober 2014   Morgenmad og 
samling på tropperne. Afgang ca. 9.30 med kurs 
mod Fur for frokost. Flot sejlvejr og god vind 
fra sydøst. Gennem Fur Sund skulle der kryd-
ses. Efter ca. halvanden times ophold med fro-
kost og måske en "morfar" går turen videre mod 
Rønbjerg, hvor festmiddagen skal holdes. Igen 
en herlig tur med god vind. Antallet af både er 
nu oppe på 14! Klokken 19.30 er der  festmid-
dag i klubhuset. Maden var som noget nyt be-
stilt udefra, så vore egne kokke kunne holde fri. 
   Det var ok, men ikke så godt som vi har været vant til. Kartoflerne var på afve-
je og kom forsinket frem, men alt forløb godt og stemningen var god. Det slutte-
de lidt tidligere end normalt, men en god aften. Det er godt at se så stor tilslut-
ning. 
Søndag den 5. oktober 2014   Afgang ved 9.30 tiden. Nogle sejler hjemefter, da 
arbejde er i vejen for videre deltagelse, men syv både sejler videre med Skive 
som næste mål. Efter frokost i Hvalpsund går det mod Skive, fin vind, dejligt 
vejr, alt ok. Det gik så godt, at en af de "små" glemte at kigge efter røde koste. 
Kermit blev grundejer af Lundø hage. Kermit sad rigtig godt fast, så rorgænger 
og anden gast måtte i vandet. Men det hjalp ikke meget! Heldigvis var Jane med 
Johnny Schlie og Sten Kirk opmærksomme på vore kvaler og kom til hjælp. Det 
lykkedes først at få Kermit fri af grunden  efter Stens anvisning med hal i stor-
sejlsfaldet, så båden kunne trækkes helt ned på siden og derefter trækkes fri af 
grunden. Tak gamle "søulk". Alle kom godt til Skive, en dejlig havn med flotte 
faciliteter og en seddel på døren til klubhuset, hvor der stod:" Velkommen til 
Lemvig sejlklub". Det blev en rigtig hyggelig aften, naturligvis kunne det ikke 
undgås at der var kommentarer til dagens grundstødning. Pinligt! 
Mandag den 6. oktober 2014   Afgang hjemover, men først Hvalpsund for fro-

(Fortsættes på side 25) 
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kost, hvor Gunnar Simonsen var ankommet 
aftenen før. Det var dejligt at se Gunnar, men 
han havde nu ikke til sinds at sejle hjem igen 
så tidligt, men ville videre alene. 
   Det blæste rigtig godt, da vi sejlede videre. 
Der blev målt 21 m. sek. i stødene, men fra 
sydøst, så det var en perfekt retning. De fleste 
sejlede med reb i sejlene, og så er der jo den 
barske, der stryger af sted med fuld garderobe 
og en log, der når 10,2 knob i en Junker 26. 
Jens Peder selvfølgelig. Han indrømmede dog 
senere, at det nok var lige lovlig meget sejl, 
men hurtigt gik det. 
Det var til gengæld uheldigt for Johnny og 
Steen. De fik flået sejlene i stykker, først for-
sejlet og senere storsejlet, så ville skruen ikke 
tage ved. Heldigvis havde de en stormfok med, 
og på den alene sejlede de videre helt til Lem-
vig. Det var godt for Johnny, at han havde en 
garvet og dygtig sejler som Steen med på tu-
ren. Hjem kom de i god behold med 5-6 knob 
bare på en stormfok. Godt klaret. 
   6 både gik ind i Glyngøre og besluttede at 
tage en overligger, da vinden var hård og reg-
nen truede. 
Onsdag den 8. oktober 2014   Onsdag gik det 
mod Lemvig, men nu var vinden drejet til syd-
vest, så det var kryds hele vejen, men en dejlig 
tur i herligt efterårsvejr. 
 
EN HERLIG AFSLUTNINGSSEJLLADS. 
Tak til de sædvanlige initiativtagere, Aksel, 
Carsten og Gunnar, også tak til debutanterne. Det er dejligt, at der kommer nye 
med. 
En lille opsang til afbudsfolket:" Det går ikke mere, I gik glip af endnu en fin tur! 
 
Med sejlerhilsen Kermit og besætning (de grundstødte)  

(Fortsat fra side 23) 
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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, så du altid er opda-

teret—hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet  

Hvis du som medlem af Lemvig 
Sejlklub aldrig har fået ny-

hedsmail fra sejlklubben, er 
det sikkert fordi, vi ikke har din 
mailadresse, 

Så send den til klubben 
på  adressen sekre-
tar@lemvigsejlklub.dk eller 
tilmeld dig på hjemmesiden. 
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Returadresse 
Lemvig Sejlklub 
Irene Wrist 
Søndervang 2 
7620  Lemvig 


