LOAvisen
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LOAvisen – til dig, der ønsker at vide lidt mere…
Det sker hele tiden nye ting på og omkring LOA og LOA Værft. Det summer af
aktivitet året rundt – og det er herligt at følge med i.
Imidlertid er det ikke altid lige let for alle LOA venner at følge med i disse ting. Nogle
af jer bor langt væk, nogle af jer har et job hvor I sejler eller rejser en stor del af året
og andre har af andre grunde ikke mulighed for at være så tæt på tingene hele tiden.
LOAvisen, der fremover vil udkomme og blive udsendt 4-6 gange om året, vil bringe
orientering om gennemførte og kommende aktiviteter og tiltag og fortælle lidt om
”stort og småt” i relation til LOA og LOA Værft m.v.
Egentligt var det tanken at første nummer skulle udsendes i første kvartal 2014, men
jeg tænkte, at en udsendelse nu kunne være anledning til at se tilbage på et
spændende og aktivitetsrigt år 2013 og samtidig ønske alle en rigtig glædelig jul og et
godt og lykkebringende nytår…

Headlines 2013 – Sejladser…

I 2013 har vi gennemført følgende sejladser:













Weekendsejlads – Læsø
Maj – Besøg på Læsø
TS-Pinsestævne – Holbæk
Maj – Deltagelse i Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne…
Aalborg-Limfjordssejladser – Træningssejladser
Maj – 2 Træningssejladser for besætninger/medlemmer ved Aalborg/Nørresundby…
Rotary YLX 2013 – Randers-Hobro-Frederikshavn-Skagen-Hals-Aalborg
Juni – 6 dages togt med udvekslingsstudenter
Weekendsejlads – Aarhus
Juni – Forberedelser til Tall Ships Races 2014 og brug af LOA til arr. i Aarhus…
Aalborg-Limfjordssejladser – Træningssejladser
Juni – 3 Træningssejladser for besætninger/medlemmer ved Aalborg/Nørresundby…
Tall Ships Races 2014 – Aarhus-Helsinki
Juli – Deltagelse i TSR-arrangementer i Aarhus/Helsinki og sejlads mellem byerne…
Tall Ships Races 2014 – Helsinki-Riga
Juli – Deltagelse i TSR-arrangementer i Helsinki/Riga og sejlads mellem byerne…
Tall Ships Races 2014 – Riga-Stettin
Juli – Deltagelse i TSR-arrangementer i Riga-Stettin og sejlads mellem byerne…
Træningssejlads – Stettin-København-Aalborg
August – Hjemsejlads fra Stettin – med besøg i bl.a. København…
Aalborg-Limfjordssejladser – Træningssejladser
August – 2 Træningssejladser for besætninger/medlemmer ved Aalborg/Nørresundby…
Kurs Aalborg – Aalborg Events/Aalborg Kommune
September – Samling og samvær af træskibe i Aalborg inden start på Limfjorden
Rundt…
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Limfjorden Rundt – Start i Løgstør-afslutning i Skive
September – Kapsejlads – 7 dages togt – LOA blev nr. 1/Vandt sejladsen – igen i
år…
Aalborg-Limfjordssejladser – Træningssejladser
Sept. – 2 Træningssejladser for besætninger/medlemmer ved Aalborg/Nørresundby…
Medlemssejlads – Aalborg Universitet
Oktober – Studerende og undervisere fra AAU/Alle medlemmer af LOA Sailing Team…
Skutrace – Tjörn m.v.
Oktober – Årets afslutningssejlads med medlemmer af LOA Sailing Team…
Aalborg-Limfjordssejladser – Træningssejladser
Oktober – 2 Træningssejladser for besætninger/medlemmer ved Aalborg/Nørresundby…

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at bringe en STOR TAK til alle jer, der har sejlet
som besætninger på årets sejladser. I har været med til at give vore medlemmer
nogle fantastiske og uforglemmelige oplevelser – uden jer ville det ikke være muligt
at gøre dette…

Headlines 2013 – Organisationen…

Der er sket rigtigt mange spændende ting i vores organisation i år. Når tingene vokser
og flere og flere kommer til, skal vi nødvendigvis tilpasse vores organisation til dette,
hvilket har betydet, at vi i 2013 har startet eller planlagt at starte følgende grupper af
frivillige indenfor følgende områder:








Etablering af ”LOA Servicegruppe”
Gruppe af frivillige hjælpere, som stiller sig til rådighed ved arrangementer om bord
ved kaj, ved arrangementer på LOA Værft m.v. i forhold til at servicere gæster og
besøgende m.v.
Der er p.t. 34 medlemmer af denne gruppe.
Etableret i efteråret 2012 med enkelte medlemmer men udvidet i 2013.
Etablering af ”LOA Skipper- og Styrmandsgruppe”
ERFA-gruppe for frivillige skippere og styrmænd, der har uddannelse til at sejle med
LOA.
Løbende evaluering af sejladser, uddannelse etc.
Der er p.t. 24 medlemmer af denne gruppe – heraf 8 skippere, som er en væsentlig
forøgelse i forhold til primo 2012, hvor der alene var 2 skippere i vores organisation,
der kunne/havde uddannelse til at sejle LOA.
Etableret i foråret 2013.
Etablering af ”LOA Maskine- og El-Gruppe”
ERFA-gruppe for frivillige maskinchefer og maskinmestre, der har uddannelse til at sejle
med LOA.
Løbende evaluering af sejladser, uddannelse af alle i maskine- og el-funktioner om bord
etc.
Der er p.t. 28 medlemmer af denne gruppe, hvilket er en væsentlig forøgelse i forhold
til primo 2012, hvor der var ca. 15 personer, der kunne udføre dette arbejde på LOA –
en del af de nye medlemmer er blandt andre helt unge maskinmesterstuderende, som
har været med på Tall Ships Races i 2013.
Etableret i efteråret 2013.
Etablering af ”LOA Hovmestergruppe”
ERFA-gruppe for frivillige hovmestre, der ønsker at sejle som hovmester med LOA.
Løbende evaluering af sejladser, økonomistyring/indkøb, idéer til opskrifter m.v. og
udvikling af LOA-kogebog, der måske senere kan sælges som merchandise.
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Der er p.t. 10 medlemmer af denne gruppe, hvilket er en væsentlig forøgelse i forhold
til primo 2012, hvor der dengang var 3-4 personer, der udførte dette arbejde på LOA.
Etableret i efterfåret 2013 og har første møde i januar måned 2014.

Udover ovennævnte gruppe har vi ca. 20 forskellige udvalg i vores organisation som
tager sig af mange forskellige opgaver – jeg skal i en senere udgave af LOAvisen
fortælle mere om disse udvalg.
Også til alle jer der deltager i disse grupper og udvalg vil jeg gerne bringe en STOR
TAK for jeres fantastisk store arbejde, som også er helt uundværligt for at få tingene
til at fungere for vore medlemmer, vore gæster og vore samarbejdspartnere.

Headlines 2013 – Diverse arrangementer og aktiviteter…
Vi skal hele tiden sørge for at skabe nye kontakter, rekruttere nye medlemmer og
rekruttere nye hjælpere til de mange forskellige opgaver, arrangementer og
aktiviteter, der skal udføres og gennemføres året igennem.
Til orientering vil jeg godt lige nævne nogle af projekter, som der også bruges tid og
kræfter på af en masse forskellige i vores organisation:














Himmerland Boligforening – Projekt for unge
Nyt projekt igangsat efterår 2013 med henblik på at Himmerland Boligforening og LOAs
organisation skal etablere samarbejde omkring aktiviteter for unge der er bosiddende i
nogle af de boligområder, hvor Himmerland Boligforening har boliger.
Aalborg Kommune – Projekt for unge/boligsociale indsatser
Nyt projekt der forventes igangsat i 2014 med henblik på at etablere tilbud for unge
mennesker via dem, der arbejder med unge mennesker i boligområderne – der være
sig boligsociale som kommunale medarbejdere. Projektet forventes etableret i
samarbejde med det projekt, der er igangsat omkring Himmerland Boligforening.
Brønderslev Ungdomsskole – Sailing-projekt for unge
Nyt projekt igangsat efterår 2013, hvor eleverne har meldt sig til et nyt fag på skolen
kaldet ”Sailing”, hvor frivillige på LOA står for undervisning og træning, og deltagerne
kommer desuden – via medlemskab af LOA Sailing Team – med ud at sejle.
Efter evaluering af dette projekt forventes igangsat lignende projekt med Aalborg
Ungdomsskole.
Samarbejde med FDF Aalborg Søkreds/Jens Krogh
Dette samarbejde, der blev indledt primo 2012 med etablering af fælles uddannelsesog kontaktudvalg, er yderligere udbygget og formaliseret i 2013 – bl.a. via afholdelse af
fælles sæsonstart hvert år.
Samarbejdet fungerer rigtig godt – og begge parter ved, at vi styrker hinanden ved at
arbejde sammen og hjælpe hinanden.
Aalborg Regatta – Aalborg Events og Aalborg Waterfront
Ved Utzon – Åbent Skib/Besøgsarrangementer – nye medlemmer og over 1000
besøgende på LOA.
Vi har et rigtigt godt samarbejde med Aalborg Kommune/Aalborg Events og deres
medarbejde samt med Aalborg Waterfront omkring dette arrangement.
Aalborg i Rødt – Aalborg Events
Ved Utzon – Åbent Skib og deltagelse i arrangementer – nye medlemmer og
besøgende… - også her et rigtigt godt samarbejde med Aalborg Kommune/Aalborg
Events…
Til- og afrignings- og Arbejdsweekender – LOA og LOA Værft
Marts og oktober – 30 frivillige fredage, lørdage og søndage – fællesskab og oplevelse…
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Yachtskipper 1 kursus afsluttet i foråret 2013 – Jens Krogh/LOA
Februar – 10 deltagere primært fra Jens Krogh/LOA bestået eksamen… skipperkursus…
Sail Training International – Konference i Aalborg
I november måned var Aalborg værtsby for STI – Konferencen 2013. STI er den
organisation, der planlægger og gennemfører Tall Ships Races m.v….

Der kunne nævnes meget mere, men de nævnte aktiviteter giver et lille indtryk af,
hvad der også sker udover sejladser, arbejde på LOA og LOA Værft m.v…

LOA Værft- og Kulturcenter…
Indflytning i de nye lokaler på Nordre Havnegade 6 i Nørresundby har været en
overvældende succes.
Der kommer til stadighed nye frivillige, der gerne vil hjælpe med vedligeholdelsen af
LOA, og der er p.t. ca. 60 personer, som kommer henholdsvis tirsdag og torsdag om
dagen og torsdag om aftenen.
Fantastisk fællesskab og højt humør er nøgleordene også her – så går resten af sig
selv. STOR TAK til alle jer, der igen i 2013 har udført en fantastisk indsats på
værftet – både omkring flytningen og i det daglige arbejde.

Støtteforeningen LOAs Venner…

Etablering af ”Støtteforeningen LOAs Venner” er det nyeste skud på stammen omkring
LOA.
For 14 dage siden blev denne selvstændige støtteforening etableret og på den
stiftende generalforsamling blev der valgt en bestyrelse bestående af Bo Essenbæk
(formand), Steen Bjerre (sekretær), Carsten Pedersen (kasserer), Jytte Jakobsen og
Herluf Christensen.
Foreningens formål er gennem medlemsskaber/kontingenter og aktiviteter at samle
midler ind til fortsat drift og vedligeholdelse af LOA og LOA Værft. Har du lyst til at
være medlem (kontingent private kun kr. 240,00 pr. år – ikke mere end en 20´er om
måneden) eller høre nærmere er du velkommen til at kontakte mig – så kan jeg
bringe kontakten videre…

2014 står for døren…
Nye spændende aktiviteter venter næste år – deltagelse i blandt andet:
Træskibssammenslutningens Pinsestævne i Flensborg, Rotary YLX 2014 der denne
gang også får deltagelse af Jens Krogh, Nordisk Sejlads 2014 (Aalborg er én af
havnebyerne), Tall Ships Races 2014 Frederiksstad-Bergen og Bergen-Esbjerg,
Limfjorden Rundt 2014 – og en væsentlig forøgelse af træningssejladser på fjorden
ved Aalborg, samt en lang række weekendsejladser m.v. – VI SES I 2014…
Mange hilsner – og fortsat god vind til alle…
Leif Ervolder
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