LOAvisen #11

December 2016

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

Gløgg og æbleskiver
Sidste søndag i november 2016 inviterede LOAs Venner atter til
gløgg og æbleskiver på LOA Værft. Den yngste deltager var et
par år og den ældste - lad os bare sige “en del ældre”. Det er rigtig
glædeligt at se, at LOA kan samle ung og gammel både til sejlads
og hyggeligt samvær i land.

LOAs plan for 2017
For kort tid siden fik vi sejladsplanen for den kommende sæson
på plads. Også i 2017 vil LOA være at finde til The Tall Ships
Races, for det er et arrangement, som vi prioriterer meget højt.
Men kalenderen rummer masser af andre gode oplevelser til søs
og i havn. Se blot et uddrag her - og læs mere på www.loa.dk:
✦

8. - 9. april 2017: Tilrigning. LOA Værft

✦

13. - 17. april 2017: Tilrigning. LOA Værft

✦

22. - 23. april 2017: Tilrigning. LOA Værft

✦

29. april 2017: Sæsonstart (se senere i LOAavisen). LOA
Værft - straks derefter weekendsejlads

✦

1. - 5. maj 2017: Sail Training med UngAalborg. AalborgThisted-Struer-Fur-Løgstør-Aalborg

✦

16. maj 2017: Aftensejlads med medlemmer af
Støtteforeningen LOAs Venner. Aalborg

✦

25. - 28. maj 2017: Kristi Himmelfarts-weekendsejlads. Kurs
efter vinden og deltagernes ønsker
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✦

1. - 5. juni 2017: Træskibssammenslutningens pinsestævne i
Hobro. Aalborg-Hobro-Aalborg

✦

5. - 8. juni 2017: Sail Training And Rotary/STAR. Diverse
havne i Limfjorden

✦

8. - 11. juni 2017: Aalborg Regatta. Åbent skib og andre
arrangementer langs kaj. Honnørkajen/Utzon Center, Aalborg

✦

23. juni 2017: Sankthansaften-sejlads. Aalborg

✦

29. juni-1. juli: LOA er med på havnefronten under DGIs
Landsstævne. Aalborg

✦

2. - 3. juli 2017: Med kurs mod The Tall Ships Races 2017.
Aalborg-Halmstad (Sverige) og diverse svenske havne
undervejs

✦

3. - 15. juli 2017: The Tall Ships Races 2017 - Race One.
Halmstad (Sverige)-Kotka (Finland)

✦

15. - 22. juli 2017: Fra Finland til Fyn. Kotka (Finland)Karlskrona (Sverige)-Nyborg

✦

22. - 29. juli 2017: Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe.
Nyborg-Middelfart-Assens-Faaborg-Svendborg

✦

29. juli - 4. august 2017: Det Sydfynske Øhav. Svendborgdiverse havne syd for Fyn-Aalborg

✦

7. - 11. august 2017: Blæsten går frisk. Aalborg-ThistedStruer-Fur-Løgstør-Aalborg

✦

7. september 2017: Aftensejlads med medlemmer af
Støtteforeningen LOAs Venner. Aalborg

✦

9. - 10. september 2017: Kurs Aalborg – arrangement for
sejlskibe inden deltagelse i Limfjorden Rundt. Aalborg

✦

10. - 17. september 2017: Limfjorden Rundt. AalborgLøgstør-Thisted-Struer-Nykøbing Mors-Fur-Skive-Aalborg

✦

18. - 22. september 2017: Sail Training med UngAalborg.
Aalborg-Thisted-Struer-Fur-Løgstør-Aalborg

✦

25. - 29. september 2017: Sail Training med UngAalborg.
Aalborg-Thisted-Struer-Fur-Løgstør-Aalborg

✦

5. - 8. oktober 2017: Skutträﬀ. Aalborg-Tjörn (Sverige)Aalborg

✦

21. - 22. oktober 2017: Afrigning – klargøring af LOA til
vinterens vedligeholdelsesarbejder

✦

28. - 29. oktober 2017: Afrigning – klargøring af LOA til
vinterens vedligeholdelsesarbejder
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Der er allerede nu mange, der har lagt billet ind på en eller flere
af sæsonens mange sejladser. Vil du også med? Så send en mail til
le@loa.dk med angivelse af den sejlads, der har din interesse.

Ny hjemmeside på plads
Omkalfatring af LOAs hjemmeside har været meget længe
undervejs, men for et par måneder siden nåede vi i mål. Også
denne gang er det sket med stor hjælp fra Aalborg-virksomheden
DiaPhoni A/S, som assisterede os med LOAs allerførste
hjemmeside for snart mange år siden - og som har været en
trofast støtte siden da.

LOA på bedding
LOA skylder en meget stor tak til direktør Poul Knudsgaard og
hans medarbejdere på MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn.
I slutningen af 2015 ansøgte vi om praktisk hjælp til at
gennemføre hovedsyn af skibet. Planen var at få LOA på bedding
på museumsværftet i Frederikshavn, hvor vi ud over synet skulle
have foretaget udvendig kalfatring agter. På rekordtid fik vi
positivt svar på vores henvendelse - og efter endt sejladssæson
omsatte gode folk fra MAN Diesel & Turbo ord til handling.
Skrueakslen blev trukket og taget ud for syn og måling, roret
blev demonteret for adkomst, skueakslen blev genmonteret samt
indstillet og kontrollet, roret blev genmonteret og alt blev gjort
klar til godkendelse af Søfartsstyrelsen.
Hvor er det da bare en fornøjelse at få lov at arbejde sammen
med folk, der kan deres kram.

Stadig flere sponsorer
Et så omkostningstungt projekt som LOA ville ikke kunne lade
sig gøre uden beredvillighed fra rigtigt mange sider. Vi er
taknemmelige for hver eneste af de sponsorer, der på forskellig
vis bakker op om vores arbejde og på hver deres måde medvirker
til, at LOA fortsat kan sejle. Siden seneste udgave af LOAvisen
har vi fået disse sponsorer:
✦

11. Aalborg Sct. Georgs Gilde har doneret 5.000 kr. til
LOAs Venner. Beløbet, der er øremærket til uddannelse af den
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faste besætning på LOA, blev overrakt i forbindelse med
gildets traditionsrige julemarked på Aalborg Kloster.
www.sct-georg-aalborg.dk.
✦

Under beddingopholdet i Frederikshavn var det helt
uundværligt at have et godt og solidt stillads rundt om LOA i
forbindelse med de mange arbejdsopgaver, der skulle udføres,
mens skibet var på land. Stilladset blev stillet vederlagsfrit til
rådighed af
✦

BERA Stilladser A/S i Aalborg (www.berastilladser.dk) og

✦

NSU - Nordjysk Stilladsudlejning A/S, Aalborg
(www.nsustillads.dk).

✦

Michael Holm fra firmaet Holm El & VVS A/S i Vodskov har
valgt at støtte os med et kontant sponsorat til fortsat
vedligeholdelse af LOA. www.holmelvvs.dk

✦

Også Støtteforeningen LOAs Venner har endnu en gang
ydet et kontant tilskud til skibet. Denne gang er der tale om en
donation på op til 10.000 kr., der er reserveret til indkøb af nyt
service til skibet.

Sæsonstart 2017
Så kan du godt sætte kryds i kalenderen ved lørdag 29. april 2017,
for denne dag holder LOA og Jens Krogh nemlig fælles
sæsonstart. Vi mødes hver for sig om formiddagen og over
middag samles vi på LOA Værft, hvor der vil være hygge,
fællessang og indvielse af LOA Værfts nye signalmast. Yderligere
information vil fremgå af LOAvisens første 2017-nummer og af
www.loa.dk efter årsskiftet.
Senere på eftermiddagen og frem til søndag eftermiddag sejler
LOA sæsonens første weekendsejlads.

Unge får oplevelse for livet
Når LOA flere gange hvert år sejler ud på et ugelangt togt med
nye unge medlemmer af LOA Sailing Team, er håbet, at gasterne
får en positiv oplevelse for livet. Og det må til fulde siges at være
lykkedes i forbindelse med blandt andet efterårssæsonens togt på
Limfjorden med deltagelse af 25 medlemmer fra Farstrup og
omegn.
Blandt de nye medlemmer, der var med på LOA-togtet, er Noah
Buus, der bekræfter, at han havde en helt fantastisk tur.
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Derhjemme har han fortalt på livet løs om alt det, han har lært,
og om hvor søde alle de voksne fra LOA var undervejs på togtet.
Noahs mor, Diana Lykke Buus, siger, at det var en megastolt
dreng, hun fik hjem efter sejladsen:
- Men også en dreng der inden han forlod LOA, lige tillod sig at
tage et par minutter alene med tankerne om den fedeste uge, han
nogensinde har haft. Det er for os ret tydeligt at se, at han ville
ønske, at togtet fortsatte lidt længere. Vi forældre takker LOAfolkene for at give vores børn så fantastisk en oplevelse. Noah er
i hvert fald ikke i tvivl om, at det ikke er sidste gang, han er gået
om bord på LOA.
Om samarbejdet med LOA siger projektmedarbejder Torben
Jespersen Nielsen fra UngAalborg/Aalborg Ungdomsskole, som
er med i planlægningen af togtet med de unge medlemmer:
- Dannelse er en livslang proces, hvor man ved at være sammen
med andre får erfaringer og nyt perspektiv, og så er et skib unikt,
fordi man ikke bare kan stå af, når man vil. Det giver
kompetencer til at klare sig i den virkelige verden.

Indkøb af sikkerhedsudstyr
Som omtalt i den seneste udgave af LOAvisen, modtog vi i juni
den særdeles glædelige besked, at TrygFondens regionale råd
Nordjylland har valgt at støtte LOA med 255.000 kr. inkl. moms
til at foretage tilpasninger og forbedringer af sikkerhedsudstyret
om bord. Det er aftalt med fondens administration, at udbetaling
sker efterhånden som de enkelte elementer falder på plads, så vi
har inden for de seneste måneder fået overført første del af
donationen. I løbet af vinteren får vi de sidste ting på plads og
det er forventningen, at alt udstyr er indkøbt inden vi stævner ud
på den første sejlads i 2017.
Det er andet gang, TrygFonden støtter LOA, idet skibet i 2007
blev tildelt næsten 200.000 kr. til indkøb af ikke mindst
redningsflåder og -veste.

Nr. 1 på Limfjorden Rundt
Det er ekstra dejligt at sejle med LOA, når hver eneste køje er
besat og der er masser af liv overalt på skibet. Det var tilfældet i
forbindelse med dette års udgave af Limfjorden Rundt, hvor
anstrengelserne endda blev kronet med endnu en samlet
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førsteplads. Set fra LOAs pokalskab tager deltagelse i diverse
større sejladser sig nu sådan ud:
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦
✦

2010: Nr. 3 blandt tremasterne på Limfjorden Rundt.
2011: Nr. 3 blandt tremasterne på Limfjorden Rundt.
2012: Nr. 1 blandt tremasterne på Limfjorden Rundt.
2013: Nr. 1 blandt tremasterne på Limfjorden Rundt.
2014: Nr. 2 blandt tremasterne på Limfjorden Rundt.
2015: Nr. 1 blandt tremasterne på Limfjorden Rundt.
2015: Præmie for godt sømandsskab ved Skutträﬀ.
2015: Nr. 1 blandt tremasterne ved Skutträﬀ.
2016: Nr. 1 blandt tremasterne på Limfjorden Rundt.

Følg med på Facebook
Husk at du kan følge LOA - både hvad angår sejladser og
aktiviteter på LOA Værft - på Facebook. Det er der aktuelt tæt
på 1.875, 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 ;)

Fra LOAs historiebog
Ole Fløjstrup Tanggaard har i Facebookgruppen “Gamle danske
småskibe” fundet et billede af LOA, der laster eller losser
alongside ØKs fartøj Andorra i Aarhus, måske sidst i 1960’erne.
Andorra blev leveret fra Nakskov Skibsværft til ØK 14. maj 1964
og da vi ved, at LOA ophørte med at sejle fragt omkring 1971, må
billedet være fra perioden 1964-1971. Andorra (OZJY) blev i
øvrigt solgt i 1979 og ophugget midt i det efterfølgende årti.
Billedet er taget af Kristian Kielsholm Madsen.
LOAs historiker Jens Thidemann siger:
- Fantastisk billede, det er jeg ikke stødt på før. Netop billeder
fra LOAs sidste erhvervsaktive år har vi ikke set mange af.

LOAs Venner behøver dig
Støtteforeningen LOAs Venner er sat i verden for at støtte LOA
og LOA Værft, blandt andet i form af kontante donationer til
vedligeholdelse, anskaﬀelse af udstyr og materialer.
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LOAs Venner vil gerne blive ved med at kunne støtte LOA - og
derfor har forening brug for dig. Fællesskabet er åbent for alle,
der kan gå ind for formålet. Og foreningen optager såvel
enkeltmedlemmer som virksomheder, foreninger og lignende,
hvor mange som kollektivmedlemmer får adgang til medlemskab
gennem én indmeldelse.
Foreningen, der holder sin generalforsamling hvert år inden
udgangen af april, ledes aktuelt af en bestyrelse på fem personer.
Foreningen er uafhængig af LOA, LOA Værft og LOAs ejer, Tall
Ship Aalborg Fonden. Læs mere om foreningen og meld dig ind
via www.loa.dk.

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.

Tak er kun et fattigt ord
Til slut i årets sidste udgave af LOAvisen overlader vi ordet til
projektkoordinator Leif Ervolder:
Endnu et fantastisk LOA-år er snart til ende og i den anledning
skal der lyde en kæmpe tak til alle, der på den ene eller den
anden måde har bidraget til, at LOA også i år har markeret sig
positivt både lokalt, nationalt og internationalt.
Som mange af jer ved, har året også været præget af store og små
udfordringer – den største, da vi kort inden sæsonstarten måtte
gennemføre en større motorreparation som betød, at årets første
sejladser og arrangementer måtte aflyses eller udsættes. På trods
af disse ting og de udfordringer det altid giver, har alle fra de
yngste til de ældste omkring LOA udført en fantastisk indsats for
at få tingene til at lykkes.
✦

Tak til alle jer, der uge efter uge møder op på LOA Værft for
at udføre de mange opgaver på vores vedligeholdelsesplan,

✦

Tak til alle jer, der gennem hele sæsonen har sejlet som
besætningsmedlemmer og givet vores medlemmer
uforglemmelige oplevelser.
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✦

Tak til alle jer, der gennem udvalgsarbejde og andre gøremål
sørger for, at der både serviceres til arrangementer, fundraises
til brug for LOAs drift, kommunikeres så vores omverden kan
følge os, planlægges og arbejdes så alt går op i en højere enhed.

✦

Tak til alle vores sponsorer og andre bidragydere som via
kontante bidrag eller hjælp med ydelser og materialer er med
til at holde LOA oven vande.

✦

Tak til Støtteforeningen LOAs Venner for både støtte og godt
samarbejde og en stor indsats for at bidrage til LOA.

✦

Tak til Tall Ship Aalborg Fondens bestyrelse for godt
samarbejde, sparring og opbakning også i år.

I og jeres kære ønskes alle en rigtig glædelig jul og et fantastisk
nytår.
—-ooOoo—-

LOAvisen er det officielle organ for LOA-projektet
og udgives af Tall Ship Aalborg Fonden
og Støtteforeningen LOAs Venner i fællesskab.
I 2016 udsendes LOAvisen fire gange:
Før sæsonstart i april, op til sommerens store sejladser i juni-juli,
op til sæsonafslutningen i oktober og
når 2016-sæsonen er slut (november/december)).
I 2017 disponerer vi ligeledes med fire udgivelser:
I marts/april (før sæsonstart), i juni (op til sommerens store
togter), i september (straks efter Limfjorden Rundt)
samt i december.
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