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”Sidste” tursejlads 2011. 
Turen startede fredag den 7. oktober og sluttede 

tirsdag den 11. oktober. 
Igen i år havde vi en fantastisk god tur, 
der var oprindeligt 16 både tilmeldt, men 
vejret viste sig ikke fra den bedste side, og det fik en del 
til at melde fra. Vi endte med at være 9 både, med 20 sø-

mænd om bord, det er rigtig flot! Vi havde den glæde, at der 
i år også var en enkelt motorbåd med, rigtig godt.  
   ”Sidste” tur-
sejlades er ikke 
kun for sejlbåde, 
men for alle 
sejlklubbens 
medlemmer. 
   Lad os håbe at 
det udvikler sig 
til flere motor-
bådsdeltagere 
allerede næste 
år. 
   Vi sejlede fra 
Lemvig fredag i ret meget vind, og bredningen viste sig fra dens livlige 
side, men alligevel en fantastisk sejlads med en agten for tværs.  
   Vi mødtes i Glyngøre fredag aften. Glyngøre sejlklub havde som sæd-
vanlig beredvilligt stillet klubhuset til rådighed, denne gang i en skrabet 
udgave, da sejlklubben er i gang med at udvide klubhuset. Der var af den-
ne grund intet køkken og møblement i klubhuset, men der blev sørget godt 
for os. Havemøblerne blev sat ind i klubhuset og der blev tændt for var-
men. Det endte med at blive en rigtig hyggelig aften med vor medbragte 
mad.—Stor tak til Glyngøre sejlklub. 
   Lørdag var planen, at turen skulle gå til Fur og derefter til Rønbjerg, 
men for de, der var i sejlbåd passede vinden ikke til denne tur, og det var 
meget godt, for vi hørte senere at alle broer i Rønbjerg stod under vand. 
   I stedet blev det bestemt, at vi skulle sejle til Amtoft og på vejen derop 
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ind til den ”nye” havn i Ejerslev, hvor vi skulle have frokost. For os, der 
ikke tidligere havde været i Ejerslev, var det en rigtig god oplevelse, det er 
en rigtig hyggelig lille 
havn, bestemt ikke sidste 
gang vi har været der. 
Efter frokosten, en mor-
far og en spadseretur i 
området inden vi fortsatte 
turen til Amtoft, hvor der 
var fælles spisning i 
klubhuset. 
   Menuen bestod af med-
bragte store bøffer og tyk 
sovs. Ud over dette var 
der indlagt en enkelt kon-
kurrence, hvor den heldi-
ge vinder vandt borddæk-
ning og opvask til fest-
middagen søndag aften. 
Vi var også heldige, at der 
tilfældigvis var et par 
stykker som kunne en god 
historie, så det blev også 
en rigtig hyggelig aften i 
klubhuset i Amtoft.—En 
stor tak til Amtoft sejl-
klub. 
Søndag gik turen til Thisted. 
   Vi gik fra Amtoft ved 9 tiden, så vi kunne være i Thisted før kl. 13, for 
der var nemlig lovet storm over Thisted bredning. Og der blev storm! Der 
blev målt 20 m/sek. i Thisted havn, men da var vi alle godt fortøjet, efter 
en herlig sejltur over Thisted bredning i dejligt vejr med 8 – 10 m/sek. me-
ter fra syd. Herefter havde vi hele eftermiddagen til at gøre os klar til den 
store festmiddag, som igen i år var kreeret af Aksel og Carsten -- tak skal i 
have det var en SUPER middag:  
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FES TMENU:  
Forret: Aspargessuppe med kødboller. 
Hovedret: Oksefilet med flødekartofler og grønne ærter. 
Dessert: Kage med creme og kaffe. 
 
   Til desserten bød Henning på et glas Cognac, og til natmad bød Svend 
Åge på røget hellefisk på lunt brød, og for at der ikke skulle mangle noget, 
bød Torben på irish coffee. 
   Ud over denne dejlige 
middag var der også i år 
forskellige små indslag som 
historier, musik og sang, så 
det blev en rigtig hyggelig 
aften. 
Men også nye tider: Aksel 
og Carsten plejer at servere 
i hvid skjorte med butterfly 
og stribet forklæde, høj stil. 
I år bemærkede gæsterne, at 
det ”kun” var åbenstående hvid skjorte, men sådan går det jo.  
   Mandag var der aftalt frokost i Doverodde. For nogle blev der vist også 
tid til en morfar. Derefter gik turen til Jegindø, hvor der var bestilt stegte 
ål, til de som ønskede det. Så var der overnatning før turen gik hjem for 
nogen af os. Andre tog et par dage ekstra, hvilket skulle vise sig at være en 
god beslutning. Nissum Bredning var ikke i sit gode humør, men vi kender 
den jo, og ved at det kommer den over, hvis vi venter en dag eller to. 
   Det blev igen i år en rigtig god efterårstur, hvor vi fik sejlet, spist godt, 
hygget og snakket, med mange mennesker, som man ikke altid får snakket 
med på havnen. 
   En stor tak til Aksel fordi du viderefører Ejvinds gode tradition.  
   Vort håb er, at endnu flere vil melde sig til næste år, husk på, turen er 
ikke kun for sejlbåde, den er også for motorbåde. 
 
En meget tilfreds turdeltager. 

(PS: Redaktionen ved godt, hvem den tilfredse deltager er!) 
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