LOAvisen #13

Juni 2017

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

The Tall Ships Races 2017
Vi glæder os meget over at kunne fortælle, at samtlige pladser er
besat til dette års deltagelse i The Tall Ships Races.
32 friske, forventningsfulde og velmotiverede sejlere fordelt på
besætningsmedlemmer og gaster er ved at gøre sig klar til
spændende eventyr med LOA fra 1. til 15. juli, hvor skibet
deltager i racet fra Halmstad i Sverige til Turku i Finland.
I år er der ikke færre end 23 ud af de ombordværende, der er
mellem 15 og 25 år. Det vil sige, at godt og vel 70 projekt af de
ombordværende ligger inden for den aldersgruppe, som racets
arrangør, Sail Training International, sætter som krav for
deltagelse. Procenten skal være 50 eller derover, så også i år
bidrager LOA fornemt til helheden.
Der er i øvrigt mange nye, unge medlemmer af LOA Sailing Team
blandt deltagerne.
Vi ønsker god vind og opfordrer alle interesserede til at følge
sejladsen på www.sailtraininginternational.dk. LOAs aktuelle
position kan som vanligt også ses på www.loa.dk.

Vellykket Rotary-sejlads
Endnu en succes kan føjes til rækken efter dette års Rotarysejlads. For sjette år i træk sejlede LOA med unge medlemmer af
LOA Sailing Team, der er Rotary-udvekslingsstudenter – og Jens
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Krogh var med i projektet for fjerde gang, hvilket understreger
det gode samarbejde mellem Aalborgs to sail training-skibe.
Gennem årene er projektet udviklet og udvidet, så det i år også
omfattede skibene Marlene fra Skive og Anne Carmen fra Sæby.
Traditionen tro blev sejladsen afsluttet ved og i Aalborg
Universitets Create-bygning på Aalborg Havnefront, hvor 1.
viceborgmester Daniel Nyboe Andersen bød de unge velkommen
retur efter veloverstået togt.
Samarbejdet med Rotary har i år fået endnu en dimension, for på
togtet gav flere deltagere udtryk for, at de meget gerne ville ud at
sejle med LOA igen. Det har betydet, at fire af dem deltager i
The Tall Ships Races om bord på LOA.
Vi har holdt evalueringsmøde med Rotary og der er enighed om,
at vi – såfremt tilbagemeldingerne fra Rotary-studenterne efter
deres deltagelse i The Tall Ships Races 2017 er positiv – vil
forsøge at få et tilsvarende antal Rotary-unge med på næste års
udgave af The Tall Ships Races.

Sponsorater januar til juni 2017
Uden beredvillig sponsorstøtte er det umuligt at holde et projekt
som LOA sejlende. Så meget desto mere er vi glade og
taknemmelige for hvert eneste bidrag, vi får til LOAs virke. I
perioden januar til juni 2017 har vi modtaget denne støtte:
✦

Dannebrog fra Danmarks-Samfundet til standermasten
ved LOA Værft - www.danmarkssamfundet.dk

✦

Beton fra Unicon A/S til fundamentet for standermasten ved
LOA Værft - www.unicon.dk

✦

Belægningssten til området omkring standermasten ved LOA
Værft fra MTS Murer & Entreprenør Aalborg A/S www.mts-aalborg.dk

✦

Arbejde med fundament og belægning til standermasten på
LOA Værft fra Støtteforeningen LOAs Venner

✦

Ny standervimpel til LOA Værft fra Støtteforeningen
LOAs Venner

✦

Trosser fra Støtteforeningen LOAs venner
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✦

Smøreolie fra Nørresundby Shipping A/S, att. Per Brag www.nrsbshipping.dk

✦

Gåglas fra bo-glas A/S, att. direktør Per Sørensen www.boglas.dk

✦

Egetræ fra Herskind Savværk A/S v/ Uﬀe Jakobsen www.herskind-savvaerk.dk

✦

Fladskærme til bestiklukafet fra GPV Electronics A/S (Aars)
- www.gpv-group.com

✦

100.000 kr. fra Aalborg Waterfront.

Sæsonstart i høj sol
Omkring 120 medlemmer af LOA Sailing Team, LOAs Venner,
skibets og værftets frivillige samt samarbejdspartnere var lørdag
29. april samlet på LOA Værft til nogle timers hyggeligt samvær i
forbindelse med markering af starten på den nye sæson.
Efter spisning i en propfyldt værkstedshal fik vi besøg af de gode
venner fra FDF Aalborg Søkreds/Jens Krogh, der bidrog til
fællessang og ikke mindst indvielse af værftets nye standermast. I
høj sol gled det Dannebrog, som Danmarks-Samfundet samme
dag overdrog til os, til tops.

Generalforsamling hos vennerne
Få dage forinden - torsdag 20. april - var der generalforsamling
hos LOAs Venner. I erkendelse af, at mange gode beslutninger
træﬀes med et fornuftigt indhold i maven, havde bestyrelsen
besluttet, at arrangementet skulle indledes med spisning, hvilket
blev modtaget særdeles positivt af forsamlingen.
Generalforsamlingen valgte Torben Røgild som nyt ordinært
medlem, mens der var nyvalg til Frank Schønemann som
suppleant. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:
✦

Bo Essenbæk, formand

✦

Jytte Jakobsen, kasserer

✦

Merete Bågøe, sekretær og merchandise

✦

Carsten Pedersen, ad hoc-opgaver

✦

Torben Røgild, medlemskontakt
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Henrik Sawa Christensen (suppleant)

✦

Frank Schønemann (suppleant)
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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.
Støtteforeningen vil gerne blive ved med at kunne støtte LOA og derfor har foreningen 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 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.

Sejlads med LOAs Venner
En del af medlemmerne af LOAs Venner har 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 har
bestyrelsen besluttet i første omgang to gange i 2017 at
gennemføre en aftensejlads med støtteforeningens medlemmer.
Den første sejlads fandt sted 16. maj og var en stor succes. Der
var folk på venteliste - og allerede nu er der så mange tilmeldte til
den tilsvarende sejlads 7. september, at der kun er ganske få
pladser tilbage. Interesserede medlemmer af LOAs Venner kan
tilmelde sig hos Jytte Jakobsen på jytteogniels@hotmail.com.

Masser af sikkerhedsudstyr
LOA er i fuld gang med sæsonen – nu med masser af nyt
sikkerhedsudstyr, der er indkøbt efter en stor donation fra
TrygFonden.
Det er nødvendigt løbende at foretage tilpasning og forbedring
af sikkerhedsudstyret om bord på et af Danmarks største og mest
aktive øvelsesskibe, så derfor ansøgte vi TrygFonden om et
bidrag. Vi mente, at de sikkerhedsmæssige forbedringer var helt i
tråd med TrygFondens fokus inden for området ”Respekt for
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vand” og den opfattelse delte man heldigvis i fondens regionale
råd for Nordjylland, der besluttede at støtte os med 255.000 kr.
Formålet med projektet har været at opgradere sikkerheden for
alle om bord på LOA uanset arbejdsopgave. Den omfattende
donation er blandt andet blevet anvendt på anskaﬀelse af fald-ivandet-net under gangvejen, klatreseler og navigations-pc,
ligesom der er investeret i lovpligtig opfyldning af den
eksisterende medicinkiste, eftersyn af LOAs redningsflåder og
medicinkursus for skippere og styrmænd. Der er også blevet
penge til anskaﬀelse af så forskellige sikkerhedselementer som
nødlys, stræktov på dæk til fastgørelse af livliner og toplanterner,
så vi er rigtigt glade.
Det er i øvrigt anden gang TrygFonden støtter LOA. Vi fik
nemlig for 10 år siden 194.000 kr. i forbindelse med indkøb af
ikke mindst redningsflåder og -veste.

Aalborg Regatta med succes
Årets udgave af Aalborg Regatta blev ikke kun en succes, fordi
LOA endnu en gang modtog en donation fra Aalborg Waterfront.
Vi kunne også glæde os over at have masser af gæster om bord i
løbet af de hyggelige dage langs kaj ud for Utzon Center. Det gav
både nye gaster til vores sejladser og et par medlemmer af såvel
LOA Sailing Team som LOAs Venner.

Travlhed under landsstævnet
Aalborg kommer til at summe ekstraordinært meget af liv i
forbindelse med DGIs Landsstævne 2017, som for en stor dels
vedkommende er henlagt til havnefronten. LOA ligger i den
forbindelse på Aalborg-siden af Limfjorden, idet vi blandt andet
holder Åbent Skib, ligesom vi lægger dæk til diverse VIParrangementer, receptioner og lignende.
LOA er en del af landsstævnet frem til lørdag 1. juli kl. 17, hvor
der er påmønstring for deltagere til The Tall Ships Races. Der er
afsejling fra Aalborg kl. 18 - og vi håber naturligvis, at rigtigt
mange har lyst til at komme ned på kajen og ønske LOA god
vind.
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Tæt sejladsprogram
Ud over det første ben af dette års udgave af The Tall Ships Races
venter der LOA flere større sejladsoplevelser i 2017. Dette er blot
et uddrag, idet vi henviser til kalenderen på www.loa.dk:
✦

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

✦

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

Med hensyn til Fyn Rundt kan vi oplyse, at så godt som næsten
alle pladser besat. Det samme gælder for Limfjorden Rundt, hvor
vi kun har plads til endnu et par gaster, der kan gå i riggen.

Bliv besætningsmedlem på LOA
Søfartsstyrelsen, der er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet
og arbejder for at skabe sikkerhed til søs og vækst i de maritime
erhverv i Danmark, har fastlagt størrelsen på LOAs besætning.
I henhold til styrelsens afgørelse skal LOA på enhver sejlads
bemandes med én skibsfører, 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
skibet. Er du skipper, styrmand, maskinchef, maskinmester,
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hovmester eller bådsmand? Så hører LOA meget gerne fra dig.
Kontakt projektkoordinator Leif Ervolder på le@loa.dk.

Sankthanssejlads 2017
Mens sankthanssejladsen i 2016 blev en temmelig våd og halvkold
aﬀære, var vejrguderne LOA og de ombordværende lidt venligere
stemt i år. Ganske vist kom der en del vand i løbet af dagene op
til sejladsen, men på selve dagen holdt det nogenlunde tørt - og
der skal selvfølgelig mere end lidt vand til at slå LOA-sejlere ud.
Midsommervisen blev afsunget behørigt - og der blev fra søsiden
blandt andet anledning til at betragte det store bål ved
Musikkens Hus.

Følg med på Facebook
Husk at du kan følge LOA på Facebook. Det er der nu flere end
2.000, 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’ .

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 Støtteforeningen LOAs Venner i fællesskab.
I 2017 udsendes LOAvisen fire gange:
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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