LOAvisen #3

December 2014

LOAvisen
Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af
Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner
Hidtil har LOA og støtteforeningen LOAs Venner udgivet hver
sit nyhedsbrev. Det er der jo sådan set ikke nogen grund til, for
megen information vil være gentagelser - og mange modtagere
vil være gengangere. Derfor har vi valgt at forene kræfterne, så
dette og fremtidige nyhedsbreve udgives af skibet (formelt Tall
Ship Aalborg Fonden) og støtteforeningen i fællesskab.

The Tall Ships Race 2015
Det kommer næppe som den store overraskelse, at The Tall
Ships Race 2015 vil få en central plads i LOAs kalender. Som de
fleste nok allerede ved, er Aalborg en af de fire værtsbyer den
kommende sommer og vi skal naturligvis være med, når den
internationale flåde anløber vores hjemhavn. LOA deltager i
sejladsen fra Kristiansand til Aalborg og inden afsejlingen fra
Kristiansand er det planen, at besætning og gaster skal på en
træningsejlads mellem Larvik og Kristiansand. LOA vil allerede
være i dette område inden træningssejladsen, idet skibet også
deltager i Nordisk Sejlads, der finder sted i starten af juli, hvor
der sejles fra Hirtshals til Grimstad i Norge.
Der er allerede tilmeldt flere end 60 skibe, heraf de 23 i klasse
A - og arrangørerne forventer, at der vil være omkring 90 skoleog øvelsesskibe i havnen i de fire dage, hvor Aalborg er vært for
The Tall Ships Race 1.-4. august 2015. Du kan se den
opdaterede liste over tilmeldte skibe og anden aktuel
information om det store arrangement på www.tsr15.dk.
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Sejlads- og arrangementsplan
2015
LOA skal naturligvis sejle en hel masse ud over The Tall Ships
Race 2015. Der bliver pt. arbejdet intenst på at få de sidste ting
vedrørende sejlads- og arrangementsplanen for det kommende
år på plads på - det ventes den at være de første uger i januar
2015. Planen bliver lagt på www.loa.dk, så snart den er klar og
tilmelding til sejladser m.v. vil også foregå via www.loa.dk.

Fælles sæsonstart igen
Også i 2015 vil der være fælles sæsonstart for LOA og vores
gode venner fra Jens Krogh. Programmet er endnu ikke på
plads, men datoen kender vi, så sæt allerede nu kryds ved
lørdag 25. april 2015. Programmet følger snarest på www.loa.dk,
hvor tilmelding også kan ske.

Nyt ror efter stor indsats
Som mange ved, blev 2014-sæsonen ikke afsluttet helt, som det
var tanken. På vej hjem fra årets sidste lange sejlads tabte LOA
roret og skibet måtte hjælpes til Frederikshavn, hvor der
heldigvis allerede var bestilt tid på værftet, idet vi efter
sæsonafslutningen skulle have foretaget bundsyn på skibet. Nu
blev operationen noget mere omfattende, men vi kan så glæde
os over, at LOA til den kommende sæson er udstyret med et
nyt ror. Og hvad angår bundsynet kan vi fortælle, at alt er, som
det skal være. I forbindelse med det omfattende arbejde med
produktion af nyt ror, montering af samme samt en hel række
andre opgaver i kølvandet på disse ting, skal der lyde en stor og
velment tak til alle, der dels gjorde tingene klar på værftet i
Nørresundby og til dem, der arbejdede hårdt gennem hele
oktober og november for at LOA kunne komme hjem til
afrigning i 21.-23. november.
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Fremragende afrigning
Allerede få timer efter LOAs hjemkomst fra Frederikshavn tog
de første friske frivillige fat på afrigningen. Mesanmast, ræer og
bomme blev afmonteret og tovværk blev sammen med meget
andet gods fra skibet lagt på lager på LOA Værft.
Der er grund til også i år at rette en hjertelig tak til de mange,
der gang på gang stiller op, når LOA kalder. Hver og en var de
med til at sikre en fremragende afrigning på trods af, at tingene
var blevet udskudt på grund af det længerevarende værtsophold
i Frederikshavn.

Opdateret website
En de mange ting, der arbejdes med i vintermånederne, er
opdatering af LOAs website. Flere har efterspurgt den
historiske information om skibet og restaureringen - den
vender tilbage i ny form. Det samme gør en oversigt over de
mange sponsorer, der i tidens løb har bidraget til, at LOA har
kunnet nå det stade, som skibet har i dag.

Vennernes generalforsamling
Støtteforeningen LOAs Venner holdt bestyrelsesmøde forleden
og her blev det fastlagt, at næste generalforsamling - det er den
anden ordinære i rækken - finder sted onsdag 22. april 2015 kl.
19 på LOA Værft. Der bliver naturligvis udsendt behørig
indkaldelse til generalforsamlingen, når tiden nærmer sig, men
sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Stadig flere venner
I øvrigt kan det sagtens være, at der skal findes ekstra stole og
kaﬀekopper frem, når LOAs Venner holder sin næste
generalforsamling. I årets løb er medlemstallet nemlig vokset
ganske pænt og støtteforeningen har i dag 354 medlemmer (dels
personlige, dels kollektive).

Generalforsamling i DSTA
Mens vi er ved det med generalforsamlinger: Sådan en har de
danske skole- og øvelsesskibes forening DSTA også - der
hedder det bare et årsmøde. Det finder sted lørdag 31. januar
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2015 på rådhuset i Aalborg. LOA er naturligvis blandt
deltagerne i arrangementet, da skibet blev medlem af
foreningen allerede, mens det endnu stod på det første LOA
Værft.

Dialog med Najaden
LOA er gennem støtteforeningen kommet i kontakt med det
tremastede svenske skib Najaden, som Frederikstad i Norge har
købt. Det er sket med henblik på istandsætte af skibet, hvilket
skal ses i sammenhæng med Frederikstads ønske om at blive
værtshavn for The Tall Ships Race. Folkene bag Najaden har
udtrykt interesse for at komme til Aalborg, for ikke mindst at
hente gode idéer til restaureringsarbejdet, så mon ikke vi i
løbet af 2015 får norsk besøg på værftet?

Esbjerg igen i 2018
I et dansk perspektiv er årene 2013, 2014 og 2015 enestående,
når det gælder The Tall Ships Race. Det er nemlig ikke tidligere
sket, at tre danske havne i tre på hinanden følgende år har
været vært for det store arrangement - Aarhus i 2013, Esbjerg i
2014 og Aalborg i 2015. Så meget desto mere var det nok ventet,
at Sail Training International ville vente nogle år med at lade
organisationens arrangement komme til Danmark igen, men
allerede i 2018 er der en dansk værtshavn på programmet: Når
Esbjerg om fire år kan fejre 150 års havnejubilæum, får man
endnu en gang fornøjelsen af værtsskabet for verdens største
arrangement for skole- og øvelsesskibe.

Hvad med en LOA-julegave?
Var det ikke noget med en ægte LOA-gave under juletræet - og
bagefter til væggen? LOA Venner har stadig nogle af de flotte
reproduktioner af LOA-kunst liggende og de sælges i anledning
af julen for den beskedne pris af 75 kr.
Vælg mellem et kunstværk udført af Esben Hanefelt
Kristensen, Ole Ubbesen, Carla Tonsgaard eller Leo Griﬃn eller snup dem alle fire til en enestående samling LOA-kunst.
Prisen forudsætter afhentning på LOA Værft - ved forsendelse
skal der ud over de 75 kr. betales porto.
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Bestilling kan ske pr. mail til LOAs Venners Jytte Jakobsen på
jytteogniels@hotmail.com.

Sejlertøj er en succes
Efter ønske fra flere medlemmer - og efter gode forhandlinger
med Nordjysk Marine Service i Aalborg, der importerer Henri
Lloyd-sejlertøj, og et flot tilskud fra vores sponsor Spar Nord kunne vi i foråret 2014 tilbyde medlemmer af LOA Sailing
Team sejlertøj i en rigtig god kvalitet til en særdeles favorabel
pris. Det blev virkelig en succes. I løbet af kort tid havde 86
medlemmer meldt positivt tilbage og sejlertøjet blev leveret i
løbet af sommeren og sensommeren og er blevet brugt yderst
flittigt på sejladser. På sejlertøjets front er påtrykt LOA-logo
med teksten “Sail Training Aalborg” og på ærmet et Spar Nord
logo. Således burde ingen være i tvivl om, at der er gang i
tingene i Aalborg, når de ser LOA-folk til sejladser i ind- og
udland. Allerede nu har flere forespurgt, om det er muligt at
gentage successen i 2015, og det arbejdes der på i øjeblikket.
Yderligere information kommer til foråret.

Kommunikationsplan vedtaget
På bestyrelsesmødet i Tall Ship Aalborg Fonden 11. december
2014 blev der taget en rigtig vigtig beslutning – nemlig
godkendelse af en kommunikationsplan for LOA for perioden
2015-2018. Grunden til at der er udarbejdet en sådan plan, er
ganske enkelt, at vi hele tiden har behov for at markere os
stærkt i vores kommunikation både indadtil og udadtil – og det
er vigtigt, at kommunikationen koordineres og styres igennem
på bedst mulig måde. Kommunikation er faktisk alt, hvad vi
beskæftiger os med: Vi kommunikerer LOA i alt, hvad vi siger
og gør – uanset om det er i forhold til respekten overfor
hinanden i det, vi beskæftiger os med på LOA eller om det er
på websitet, på Facebook, i presseomtale, her i LOAvisen, i
forhold til at fastholde nuværende medlemmer og frivillige eller
i forbindelse med rekruttering af nye LOA-støtter i alle aldre.
Vi vil i kommende numre af LOAvisen fortælle mere om
planens mål og midler, ligesom du vil komme til at se nogle af
resultaterne i løbet af de kommende måneder i forhold til vores
kommunikation både internt og eksternt.
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Input til LOAvisen?
Har du emner til kommende udgaver af LOAvisen? Så skriv
trygt til projektkoordinator Leif Ervolder på le@loa.dk eller
snak med ham på LOA Værft.

Glædelig jul og godt nytår!
TAK til LOA Sailing Team, besætning og gaster, frivillige på
LOA Værft, medlemmer af LOAs Venner, sponsorer,
samarbejdspartnere, bestyrelser og arbejdsgrupper for jeres
fantastisk store indsats i 2014 – uden jer var det ikke muligt at
få tingene til at fungere.
Med ønsket om en glædelig jul og ikke mindst et rigtig godt
2015 med mange gode fælles LOA-oplevelser.
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