LOAvisen #16

Marts 2018

LOAvisen
Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af
Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner

Så rigger vi op igen
Der varer ikke længe, før LOA skal på årets første sejlads og
derfor er vi i fuld gang med oprigningen. En af masterne har
været afmonteret i vinter, men den kom på plads 22. marts og
der er i livlig aktivitet på værft og skib. Mange har meldt sig,
men der kan stadig bruges en del hænder disse dage:
Torsdag 29. marts 2018 kl. 08.30 - 17.00
Fredag 30. marts 2018 kl. 08.30 - 17.00
Lørdag 31. marts 2018 kl. 08.30 - 17.00
Søndag 1. april 2018 kl. 08.30 - 17.00 (vi holder måske lidt før,
hvis vi er færdige)
Se nærmere på www.loa.dk under “Sejl med”/“Sejlads- og
arrangementsplan 2018” eller tilmeld dig hos John Fjelsted Larsen
på mobil/SMS 25527058 eller allerbedst direkte på dette link til
“LOA Arbejdsgruppe” på Facebook: www.facebook.com/groups/
157898480938116/?ref=bookmarks
Af hensyn til planlægning af såvel selve arbejdet som forplejning
vil vi meget gerne have tilmelding.
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Standerhejsning 2018
Den oﬃcielle start på 2018-sæsonen finder sted lørdag 14. april
på LOA Værft, hvor alle medlemmer af LOA Sailing Team,
frivillige i LOAs mange arbejdsgrupper, LOA Værfts frivillige,
medlemmer af LOAs Venner, bestyrelse, sponsorer og venner fra
Jens Krogh er særdeles velkomne. Der udsendes invitation, når vi
er lidt tættere på datoen.

Her kommer mutter…
Dagen før standerhejsningen — altså fredag 13. april 2018 — er
der ekstra meget gang i Servicegruppens medlemmer, der igen i
år yder en kæmpeindsats med hovedrengøring af LOA. Også
værftet får en ekstra omgang oven på vinterens arbejder.

Generalforsamling hos vennerne
Mens vi er ved datoerne: Husk at sætte kryds i kalenderen ud for
mandag 30. april 2018 kl. 18.00, hvor der er generalforsamling i
Støtteforeningen LOAs Venner.
Generalforsamlingen, der finder sted på LOA Værft, indledes
med spisning, hvorefter dagsordenen er denne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning — ved Bo Essenbæk.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab — ved
Jytte Jakobsen.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for bestyrelsen:
På valg til bestyrelsen er Carsten Pedersen og Bo Essenbæk, der begge
er villige til at modtage genvalg. På valg som suppleant er Frank
Schønemann, der er villig til at modtage genvalg, mens der skal vælges
en erstatning for Henrik Sawa Christensen, der ikke modtager
genvalg.
6. Valg af revisorer og suppleanter for revisorerne:
På valg er John Fjeldsted Larsen og Mogens Pedersen, der begge er
villige til at modtage genvalg. På valg til suppleantposten er Leif
Ervolder, der ligeledes er villig til at modtage genvalg.
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7. Indkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest to uger efter indkaldelsen til
generalforsamling
8. Eventuelt.
LOAs Venner byder på middag og kaﬀe, mens øl og vand kan
købes til sædvanlige favorable priser. Af hensyn til middagen,
borddækning m.v. er det nødvendigt med tilmelding til
arrangementet — tilmelding skal venligst ske til Jytte Jakobsen
på jytteogniels@hotmail.com senest 25. april 2018.

Planlagte togter i 2018
LOA har et travlt 2018-program. En samlet aktivitetsoversigt
findes på www.loa.dk, så dette udpluk tjener blot til inspiration:
20.-22. april: Besætnings-/testsejlads
26.-29. april: Store Bededag/weekendsejlads
9.-13. maj: Kristi Himmelfart/weekendsejlads
17.-21. maj: Træskibs-Sammenslutningens pinsestævne
(Helsingør)
3.-8. juni: Sail Training Rotary (Limfjorden)
18.-22. juni: UngAalborg (Limfjorden)
23-30. juni: Sommertogt (Kattegat og den svenske skærgård)
5.-20. juli: The Tall Ships Race/Race One (Sunderland >
Esbjerg)
20. juli-4. august: The Tall Ships Race/Cruise in Company
(Esbjerg > Stavanger)
4.-12. august: Sommertogt (den svenske skærgård)
17.-19. august: Weekendsejlads (med kurs mod Kronborg)
9.-16. september: Limfjorden Rundt
17.-21. september: UngAalborg (Limfjorden)
21.-23. september: Frederikshavns 200 års jubilæum
24.-28. September: UngAalborg (Limfjorden)
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4.-7. oktober: Skutträﬀ (Sverige)

2018-sejlads med vennerne
En del medlemmer af LOAs Venner har i tidens løb givet udtryk
for, at de gerne vil prøve at sejle med LOA, uden at det
nødvendigvis skal være i en weekend eller på et længere togt.
Derfor gennemførte støtteforeningens bestyrelse to gange i 2017
en aftensejlads for medlemmerne. Det var så stor en succes, at
der også i 2018 er programsat to sejladser med vennerne,
nærmere betegnet 31. maj og 6. september.
Medlemmerne modtager direkte besked fra LOAs Venner, når
der åbnes for tilmelding til de to sejladser.

Seks fra Esbjerg sejler med
I forbindelse med dette års udgave af The Tall Ships Races, der
som bekendt blandt andet anløber Esbjerg, har LOA seks
trainees med fra havnebyen, der i år kan fejre 150-året for dens
grundlæggelse. De seks deltager allerede fra Aalborg og er
således med på turen til Sunderland og derefter i The Tall Ships
Race.

Ny forening på vej
Inden for et par måneder vil der blive indkaldt til stiftende
generalforsamling i LOA Sailing Team, da det nu er ønsket at gå
fra uformel organisation til en egentlig forening med
selvstændige vedtægter, generalforsamling, bestyrelse og så
videre.

Bliv besætningsmedlem på LOA
I henhold til Søfartsstyrelsens afgørelse skal LOA på enhver
sejlads være bemandet med én skibsfører (som vi kalder en
skipper), én styrmand, én maskinchef og én maskinmester.
Afhængigt af sejladsens længde supplerer LOA sædvanligvis med
en hovmester og et antal bådsmænd.
Der er siden idriftsættelsen i 2009 samlet et betydeligt antal
besætningsmedlemmer omkring LOA. Men der er altid brug for
flere gode folk, der har papirerne i orden og lyst til at sejle med
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skibet. Er du skipper, styrmand, maskinchef, maskinmester,
hovmester eller bådsmand? Så hører LOA meget gerne fra dig.
Kontakt projektkoordinator Leif Ervolder på le@loa.dk.

Nye porte holder på varmen
Siden 2012 har LOA Værft på den nuværende adresse været
omdrejningspunktet for 30+ frivillige, der mødes flere gange
ugentligt for på bedste måde at tage sig af LOA og sikre dets
fortsatte drift.
I vinterhalvåret med skibet hjemme og langt den største aktivitet
på LOA Værft er det problematisk at holde en fornuftig
arbejdstemperatur. Midt i den bidende februarkulde lysnede det
imidlertid en del. Med en donation på 25.000 kr. fra Torben Vejs
Fond gik vi nemlig til NTC Ejendomme A/S, som vi har lejet
faciliteterne af, og spurgte, om det kunne lade sig gøre at få
udskiftet værftets porte. Ganske kort tid efter at have modtaget
ansøgningen oplyste NTC Ejendomme, at man gerne ville støtte
projektet.
En termografiundersøgelse har tydeliggjort, at de 30-35 år gamle
porte er en betydelig kilde til varmetab. Ved at skifte til mere
energivenlige porte kan vi forbedre situationen markant og vi
kan samtidig gennemføre nogle andre forbedringer på
portsystemet.

Følg LOA på Facebook
Husk at du kan følge LOA — både hvad angår sejladser og
aktiviteter på LOA Værft — på Facebook. Det er der aktuelt
2.235, der gør. Er du ikke allerede en af dem, er du mere end
velkommen til at besøge LOA på www.facebook.com/loaaalborg
og trykke ‘synes godt om’ . Det vil LOA ganske bestemt synes
godt om ;)

Velkommen i webshoppen
Apropos LOAs tilstedeværelse på de elektroniske medier: For
nylig fik vi efter et længere tilløb vores webshop på plads.
Webshoppen, der er udviklet i samarbejde med LOAs Venner og
virksomheden Profilsport, giver alle interesserede mulighed for
at købe beklædning og andre eﬀekter med LOAs logo.
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Overskuddet fra salget af produkterne går ubeskåret til LOAs
Venner.
T-shirts, poloshirts, sweatshirts, cardigans, softshelljakker,
vatterede veste, busseronner, caps, huer, neckwarmere,
indkøbsnet, rygsække, køjesække og LOA-standere — det hele
finder du på http://webshop.loa.dk.

LOA nu med egen sejlerskole
LOA er ikke noget skoleskib – men det er nu et skib med egen
skole. Det hænger sådan sammen, at vi har etableret LOA
Sejlerskole. Der er tale om en udløber af det gode arbejde, som
vores udvalg for uddannelse og træning af LOA-besætninger har
arbejdet med denne vinter.
LOA Sejlerskole giver os mulighed for at afvikle hovedparten af
den relevante undervisning i vores eget regi. Det er ikke alene
billigere end at sende besætningsmedlemmer og andre fra LOAs
medlemskreds på kurser rundt om i landet. Det er også
medvirkende til at styrke sammenholdet og fællesskabet blandt
vores mange frivillige. Og så betyder det, at flere kan få mulighed
for at tage et eller flere kurser, som er af relevant for
vedkommende.
Vi lægger stor vægt på, at LOAs besætningsmedlemmer er så
godt uddannet, som overhovedet muligt. Men det er også vigtigt,
at det ikke udelukkende er de faste besætningsmedlemmer, der
får muligheden for uddannelse. Og selvom kurserne primært vil
være rettet mod LOAs egne folk, ser vi gerne, at også kollegerne
fra Jens Krogh gør brug af tilbuddet.
I 2018-19 vil vi primært koncentrere os om kursus i betjening af
maritime MF-, HF- og VHF-radioanlæg, sygdomsbehandling,
duelighedsbevis for fritidssejlere samt kurser for Yachtskipper 1
og Yachtskipper 3.
Tidligere på måneden afsluttede vi det første kursus. Ni personer
lærte om LRC Radio — og de bestod alle eksamen.

Udvidelse af fondens bestyrelse
I kølvandet på byrådsvalget i Aalborg i november 2017 er
bestyrelsen for Tall Ship Aalborg Fonden blevet udvidet med to
medlemmer: Johnny Christensen (Dansk Folkeparti) og
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Christoﬀer Rottbøll (Socialdemokratiet). De to nye
bestyrelsesmedlemmer var på besøg på LOA og LOA Værft 22.
marts 2018, hvor de blev orienteret om fonden, LOAs
organisation og de mange frivilliges store engagement.

Nyt job til Kurt Bennetsen
I Erhverv Norddanmarks magasin, der udkom tidligere på
måneden, kan man læse, at LOAs bestyrelsesmedlem Kurt
Bennetsen pr. 1. august 2018 overtager posten som direktør for
erhvervsorganisationen Erhverv Norddanmark. Til lykke til Kurt
— og stor tak for fint samarbejde til den afgående direktør Anita
Møller, der beredvilligt har støttet LOA-projektet fra første færd.

En bevæget sømand
Fra Harry Pedersen har vi modtaget denne beretning om en
bevæget sømand fra Frederikshavn og hans sidste ønske:
En af de første ture med LOA gik fra Aalborg til Strandby. Vi
havde en dejlig sejlads derop og kom godt i havn. Vi hyggede om
aftenen, og dagen efter skulle vi have arrangement for nogle Spar
Nord-kunder. Efter vel overstået morgenskafning gik vi i gang
med at gøre klar til gæsterne. Sol og høj himmel, dejligt vejr og
alt var hygge.
Jeg var på dækket, da en ældre herre kom og spurgte, om han
måtte tale med skipperen, og selvfølgelig måtte han det. Jeg
hentede Søren, som var skipper på denne tur, og han kom op til
landgangen, hvor den ældre herre stod med noget pakket ind i
brunt papir. Han pakkede det ud og det viste sig at være et
maleri af LOA, som han havde sejlet med som ung i 1951-54. En
dag, de lå i havn, var der kommet en mand og havde spurgt, om
han måtte male skibet, og naturligvis måtte han det. Skipper gik
efter malespandene, men det var ikke lige det, han mente — det
var et billede af skibet, han ville male. Det fik han lov til. Da den
ældre herre, som vi havde besøg af, afmønstrede, spurgte skipper,
om han ikke ville have maleriet med, og det takkede han ja til.
Det havde i alle disse år hængt over han og hans hustrus
spisebord i stuen. Han havde mistet sin hustru og var nu syg og
vidste ikke, hvor længe han ville leve. Han var nu blevet 89.
Tanken om sin død og børnenes efterfølgende oprydning kunne
han ikke tænke til ende med hensyn til container og skrotplads.
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Han havde læst, at LOA ville komme til Strandby, og han mente,
at nu var tiden kommet, til at maleriet kom i de rette hænder.
Han ville gerne overrække det til skipper, så han kunne få ro i
sindet. Billedet blev overdraget og vi tog nogle fotos.
Vores gæst spurgte, om han måtte se LOA, og selvfølgelig måtte
han det. Jeg viste ham rundt, og sikke en begejstring. Han var
dybt imponeret over den forandring og det arbejde, vi havde
udført på skibet. Da jeg var færdig med rundvisningen og
manden var klar til at gå i land, spurgte jeg Søren, om vi ikke
skulle give ham et par af vores LOA-øl fra Søgaards Bryghus, og
det sagde han ja til. Jeg hentede to gode øl og gav dem til den
ældre herre, som stod på landgangen, og gav ham hånden og
sagde pænt farvel. Da han drejede rundt og gik i land, vendte han
sig imod mig og sagde: ”Nu kan der ske, hvad der vil, nu ved jeg,
at billedet er i gode hænder”. Jeg må nok sige, at jeg havde en
klump i halsen, da han kørte hjem til Frederikshavn.
Maleriet blev stillet nede på banjen. Efterfølgende havde jeg en
rundvisning for to par Spar Nord-kunder, som jeg fortalte
historien til. Der var ikke et øje tørt, og jeg kunne næsten ikke
tale og se for en klump i halsen og tårer i øjnene. Vi havde en
dejlig dag, og efterfølgende sejlads til Sæby, hvor vi også havde
Spar Nord ombord. Dagen efter sejlede vi videre til Hals for at
tage folk ombord, som skulle sejle med til Aalborg.

Hos Sparekassen Vendsyssel
I den forgangne uge var en LOA-gruppe på besøg hos
Sparekassen Vendsyssel i det gamle posthus i Aalborg. Det var en
rigtigt fint arrangement, hvor vi havde lejlighed til at høre mere
om pengeinstituttet og naturligvis fortælle om LOA.
Vi indgik i slutningen af 2o17 aftale med Sparekassen Vendsyssel
om forlængelse af den sponsoraftale, der har været gældende
2015-17. Den nye aftale, der løber til og med 2020, består af et
betydeligt kontant bidrag, ligesom sparekassen giver et tilskud til
hvert sæt sejlertøj, der bliver købt af medlemmer af LOA Sailing
Team i de kommende tre år.
Foto: Direktør Jan Skov fra Sparekassen Vendsyssel sammen med
LOAs projektkoordinator Leif Ervolder.
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Ny kontoradresse
Efter en længere periode med kontor hos VisitAalborg er
projektkoordinator Leif Ervolder nu at finde på en ny adresse,
nemlig hos Springeren — Maritim Oplevelsescenter, Vestre
Fjordvej 81 i Aalborg.

Tak!
Der er al mulig grund til at sige en kæmpemæssig tak til den
store stab af frivillige, der hele vinteren igennem har arbejdet
som heste for at få LOA gjort klar til den nye sæson. Uden jeres
medvirken kunne det ikke lade sig gøre at nå i mål. Tak!

Input til LOAvisen er velkomne
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 — eller send en mail til LOAvisens redaktør,
Steen Bjerre, på mail@steen-bjerre.dk.

LOAvisen er det officielle organ for LOA-projektet og udgives af
Tall Ship Aalborg Fonden og LOAs Venner i fællesskab. I 2018 vil
LOAvisen blive udsendt fire gange (før sæsonstart, op til
sommerens store sejladser i juni-juli, op til sæsonafslutningen i
oktober og når 2016-sæsonen er slut (november/december)).

9

