LOAvisen #12

Marts 2017

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

Velkommen til Skipper Romme
Den første sæson havde LOA ikke ligefrem overflod af skippere,
men med tiden er flere kommet til og skibets kreds af
besætningsmedlemmer er vokset støt. Den seneste tilføjelse er
endda, hvad vi med nogen ret kan kalde “egen avl”. Der er nemlig
tale om Eigil Romme, der 13. december 2016 fik sit bevis som
Yachtskipper af 1. grad - og hans navn figurerer allerede som
skipper på flere sejladser i den kommende sæson.
Eigil Romme kender om nogen LOA ud og ind, for han har sejlet
med skibet siden jomfrusæsonen 2009 og har haft virke som
enten bådsmand eller styrmand på adskillige kortere og længere
sejladser. Blandt andet har han i flere omgange deltaget i The Tall
Ships Races.

Grønland og Færøerne i 2020
I begyndelsen af februar 2017 mødtes det såkaldte 2020-udvalg,
der har til opgave at afklare, om der er basis for et større togt til
Grønland og Færøerne om godt tre år.
Udvalget drøftede på sit første møde centrale spørgsmål som
hvorvidt LOA er klar til en sådan sejlads, om vi kan stille den
fornødne besætning, hvordan der skal rekrutteres til togtet,
hvornår det bedst finder sted samt de økonomiske udfordringer i
den forbindelse.
2020-udvalgets medlemmer er:
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✦

Peter Ribe, skipper på LOA med stor erfaring fra
professionel sejlads på Grønland,

✦

Anders Rieck Sørensen, skipper på LOA med stor erfaring i
længerevarende sejladser i forbindelse med især The Tall Ships
Races,

✦

Søren Borgstrøm, maskinchef på LOA og formand for
LOAs Maskine- og El-Gruppe,

✦

Jens Rix Jørgensen, maskinchef på LOA med stor erfaring i
længerevarende sejladser med LOA i forbindelse med især The
Tall Ships Races,

✦

Kurt Andersen, bestyrelsesmedlem i Tall Ship Aalborg
Fonden og kaptajn på Skoleskibet Danmark med meget stor
erfaring fra togter over store distancer,

✦

Fritz Ploug Nielsen, skibsfører og lods med stor grønlandsk
erfaring,

✦

Herluf Stærk Christensen, skibsbygger og leder af LOA
Værft under restaureringen 2004-2009,

✦

Steen Bjerre, formand for LOAs Kommunikationsudvalg,

✦

Leif Ervolder, LOAs projektkoordinator og formand for
2020-udvalget.

Skolebesøg på skib og værft
Vi har jævnligt besøg på LOA Værft og på skibet, mens det ligger
i vinterkvarter. Således også tidligere i denne måned, hvor hele 70
elever fra Stolpedalskolen i Aalborg fik en rundvisning på skib og
værft. Gæsterne blev blandt andet orienteret om, hvordan man
kommer ud at sejle med LOA - og de deltog i en konkurrence om
medlemsskab af LOA Sailing Team. 10 af skoleeleverne vandt et
sådant medlemsskab for 2017 - og to af dem har allerede tilmeldt
sig en aftensejlads.

Donationer fra LOAs Venner
Bestyrelsen for Støtteforeningen LOAs Venner har atter været i
det gavmilde hjørne. Således har man på det seneste par
bestyrelsesmøder efter ansøgning besluttet at donere dette til
LOA:
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✦

Anskaffelse af nyt service til LOAs kabys - 10.000 kr.

✦

Anskaffelse af nye trosser til LOA - 10.000 kr.

✦

Anlæg af standerplads foran LOA Værft - 23.500 kr.

✦

Nødvendig reparation af komfuret om bord på LOA 15.000 kr.

Standerhejsning 2017
Apropos standerplads: Indvielsen af denne er programsat til
lørdag 29. april 2017, hvor der atter i år vil være fælles aktiviteter
sammen med vores gode venner fra FDF Aalborg Søkreds/Jens
Krogh, så vi på behørig vis får taget hul på den nye sejladssæson.
Det nærmere program er under udarbejdelse og forventes
oﬀentliggjort primo april. Følg med på www.loa.dk og i LOAs
gruppe på Facebook.

Fra historiebogen
Der dukker til stadighed ting op fra LOAs fortid som fragtskib.
Blandt de seneste bidrag, vi har modtaget, er kopi af en side fra
en søfartsbog. Den har vi modtaget fra Henning Sørensen,
som fortæller, at han sejlede med LOA som kokkedreng i 1959
under skipper Ryge. Han var dengang 16 år og sejladsen med
LOA blev - bortset fra 14 måneder i marinen - både start og slut
på hans karriere til søs.
Henning Sørensen har i øvrigt også sendt en tegning af LOA,
som skibet så ud på det tidspunkt, hvor han sejlede med det.
Meget må jo siges at være sket siden da.
Skibshistoriker Jens Thidemann har fulgt LOA helt tilbage til
skibets tilbliven i Svendborg for snart 100 år siden. Hans
spændende beretning kan læses på www.loa.dk - og han modtager
på tlf. 98343378 gerne henvendelser fra enhver, der kan kaste lys
over LOAs historie i årene forud for restaureringen.

Alle pladser besat!
LOA er i den lykkelige situation, at vi kan hænge “Alle pladser
besat”-skiltet på årets første sejlads i weekenden 29.-30. april
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2017. Der er nemlig ikke en eneste plads tilbage, når LOA straks
efter sæsonstartarrangementet stikker til søs.

Stadig plads på TSR17
Til gengæld er det stadig muligt at få plads som gast om bord på
LOA i forbindelse med skibets deltagelse i dette års udgave af
The Tall Ships Race.
Der er afsejling fra Aalborg 1. juli 2017, hvor kursen sættes mod
Halmstad (Sverige). Herfra sejles det første race til Kotka
(Finland), hvor der er forventet ankomst 13. juli 2017. Sejladsen er
nærmere beskrevet i kalenderen på www.loa.dk, hvor det også er
muligt at sikre sig en af de cirka 10 pladser, der er tilbage.

Generalforsamling hos vennerne
Støtteforeningen LOAs Venner har programsat den kommende
generalforsamling til torsdag 20. april 2017 kl. 18 på LOA Værft. I
erkendelse af, at mange gode beslutninger træﬀes med et
fornuftigt indhold i maven, har bestyrelsen besluttet, at
generalforsamlingen indledes med spisning. Nærmere
information ventes udsendt til medlemmerne primo april 2017.
Allerede nu vides det dog, at programmet blandt andet vil
indeholde et par valg til bestyrelsen, idet Steen Bjerre har
meddelt, at han efter efter at have været sekretær siden
etableringen af foreningen ønsker at trække sig, ligesom Finn
Lund ikke genopstiller som suppleant.
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.
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.
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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 for LOAs Venner
Der er en del af medlemmerne af LOAs Venner, der 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 bliver der i 2017 i to omgange arrangeret en aftensejlads
med medlemmer støtteforeningen - første gang er 16. maj.
Der er allerede udsendt besked om denne sejlads og mange har
meldt sig, men der er fortsat plads. Interesserede medlemmer af
foreningen kan tilmelde sig direkte hos Jytte Jakobsen på
jytteogniels@hotmail.com.

Indkøb af sikkerhedsudstyr
Som omtalt i tidligere udgaver af LOAvisen modtog vi i juni 2016
den glædelige besked, at TrygFondens regionale råd Nordjylland
havde 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. Vi
forventer, at vi inden for de allernærmeste uger kan få de sidste
ting i hus, så alt udstyr er indkøbt, inden vi stævner ud på den
første sejlads.
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.

Så skal der rigges til
Ganske snart skal LOA endnu en gang rigges til for sæsonen. Der
er planlagt tre tilrigningsweekender, hvor vi forventer, at skal
arbejdes fra kl. 8 til 18 begge dage. Datoerne er 8.-9. april, 13.-17.
april og 22.-23. april 2017.
LOA sørger for morgenmad, frokost og aftensmad lørdag samt
morgenmad og frokost søndag - og der er mulighed for
overnatning på LOA fra fredag til søndag.
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Af hensyn til forberedelse af forplejning og arbejdsopgaver bedes
tilmelding foretaget til John Fjelsted Larsen på tlf. 25527058
eller johnfjelstedlarsen@gmail.com.

Travlt sejladsprogram forude
Ud over det første ben af dette års udgave af The Tall Ships Race
venter der LOA flere større sejladsoplevelser i 2017. Dette er blot
et uddrag, idet vi henviser til kalenderen på www.loa.dk:
✦

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

✦

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

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 Søfartsstyrelsens 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.

6

LOAvisen #12

Marts 2017

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,
hovmester eller bådsmand? Så hører LOA meget gerne fra dig.
Kontakt projektkoordinator Leif Ervolder på le@loa.dk.

Følg med på Facebook
Husk at du kan følge LOA på Facebook. Det er der aktuelt flere
end 1.900, 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’ .

Tak endnu en gang
I store træk følger vedligeholdelses- og klargøringsarbejdet på
LOA Værft - og om bord på LOA - planen og i skrivende stund
tyder alt på, at vi når i mål inden den oﬃcielle sæsonstart.
Der er endnu en gang grund til at rette en stor tak til de virkeligt
mange frivillige, der vinteren igennem har knoklet med at få
gjort LOA klar til det nye sæson. Vi slås stadig med et værft, der
ind imellem lader en del tilbage at ønske med hensyn til
temperatur, men folkene har holdt bravt ud og har arbejdet
ufortrødent.
Hele vinteren igennem har LOA Værft således været et fælles
omdrejningspunkt for unge og knap-så-unge, der har som mål at
sikre LOAs fortsatte eksistens. Nogle af dem sejler også med
skibet, mens andre koncentrerer deres kræfter på værftet.
Nogle af de frivillige på LOA Værft har en konkret faglig
baggrund som ingeniører, skibsbyggere, snedkere, tømrere,
maskinmestre, el-folk eller andet af direkte relevans for LOA,
mens andre blot har en levende interesse for skibet og dets
vedligehold og fortsatte udvikling. Uanset din baggrund kan
LOA gøre brug af dig - som håndværker eller i en af de mange
arbejdsgrupper, der er organiseret omkring værftet.
Hør mere om hverdagen på LOA Værft hos projektkoordinator
Leif Ervolder på le@loa.dk eller hos værftskoordinator Bo
Essenbæk på tlf. 21712105.
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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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