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

Kongeligt besøg i Sunderland
Som bekendt deltog LOA i en del af dette års udgave af The Tall
Ships Race - nærmere betegnet fra Sunderland til Esbjerg og
videre til Stavanger.
Der er traditionelt masser af aktivitet i værtshavnene på de
typisk fire dage, skibene er i havn, men besætning og gaster på
LOA fik nu alligevel en oplevelse temmelig meget ud over det
sædvanlige. Vi var nemlig umiddelbart før afsejling fra Aalborg af
Sail Training International, der arrangerer The Tall Ships Races,
blevet kontaktet med en forespørgsel: Vil I være interesseret i
under opholdet i Sunderland at få besøg af Hendes Kongelige
Højhed prinsesse Anne? Det takkede vi naturligvis ja til – ikke
mindst da det var besluttet, at prinsessen kun skulle besøge to
skibe.
Under prinsesse Annes besøg på LOA blev det til en grundig
rundvisning på skibet og en god snak med besætning og gaster.
Skipper Eigil Romme benyttede anledningen til at overrække
prinsessen en gave bestående af Britt Nørbak og Lars Horns bog
”A Native’s Guide to Aalborg”, en H.C. Andersen-udgivelse med
illustrationer af Esben Hanefelt Kristensen, en Holmegaard-vase
og naturligvis den eftertragtede kasket med LOAs markante
logo. Det er sjovt, at der nu er i hvert fald én person i det
engelske kongehus, der er i besiddelse af en kasket med LOAs
logo, for det blev i sin tid skabt af den britiskfødte grafiske
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designer Leo Griﬃn, der de seneste godt tre årtier har boet og
arbejdet i Aalborg.
Prinsesse Anne, der er formand for Royal Yachting Association –
det britiske nationale organ for alle former for sejlsport – var
under besøget i Sunderland også på besøg på Skonnerten Jylland.

Og kongelig tak
Får man en gave, er det god stil at sige tak - enten med det
samme eller efterfølgende. Prinsesse Anne takkede naturligvis for
de ting, hun fik under besøget på LOA, men derved er det ikke
blevet. Efter afslutningen på TSR18 kom der nemlig et brev til
LOA’s oﬃcielle adresse - stilet til Captain Eigil Romme. Han deler
dog gerne indholdet med os andre, så her i vores oversættelse
ordlyden af brevet, der er underskrevet af prinsessens hofdame:
Hendes Kongelige Højhed Den Kongelige Prinsesse har bedt mig om at
skrive og takke Dem for den dejlige gave, som De så gavmildt gav til
hende som et minde om hendes besøg på LOA. Hendes Kongelige Højhed
glædede sig meget over at møde Dem og Deres besætning og nød meget at
se Deres smukke skib.

Sejladsplan 2019 er klar
Vi er ikke færdige med den aktuelle sæson, men sejladsplanen for
2019 er allerede på plads - og kan ses på www.loa.dk. Et centralt
element er, at vi til næste år sejler hele The Tall Ships Race,
hvilket selvfølgelig hænger sammen med, at racet indledes i
Aarhus og afsluttes en måneds tid senere i Aalborg.
Endnu er der ikke oprettet undersider til de enkelte sejladser,
men ved du allerede nu, at der et togt, du bare skal med på, så
send en mail til Leif Ervolder på le@loa.dk.

Sønnen sejlede med
Selvom LOA i skibets nuværende form ikke har mere end et årti
på bagen, er der allerede mange eksempler på, at fædre og sønner
såvel som mødre og døtre har sejlet med LOA.
I forbindelse med The Tall Ships Race i Esbjerg denne sommer
kom vi dog ud for en noget anderledes far-og-søn-historie. Vi fik
nemlig besøg af Jørgen Hovedskou Larsen, som kunne fortælle,
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at hans far sejlede med skibet, dengang det hed Aphrodite. Han
havde dokumentation med i form af faderens søfartsbog, som
viser at han fra februar 1925 til marts 1926 var om bord som
letmatros på sejlads i Nordatlanten og at han derefter i perioden
marts til november 1926 var matros under sejlads til
Newfoundland og derefter Middelhavet.
Vi ville gerne kvittere for Jørgens bidrag til LOAs tidlige historie
og spurgte derfor, om han var interesseret i at gøre TSR18-turen
med fra Esbjerg til Stavanger og derefter ned til Skagen. Han slog
straks til - og har efterfølgende i flere omgange fortalt os, at han
fik en kæmpeoplevelse og at det var bevægende at være med på
det skib, som hans far havde sejlet med for næsten 100 år siden.

LOA Sailing Team som forening
Som vi har været inde på tidligere, giver det god mening, at vi får
etableret LOA Sailing Team som en egentlig forening med egne
vedtægter og egen bestyrelse. Nu er vi klar til at holde den
stiftende generalforsamling og vi forventer, at der vil blive
udsendt indkaldelse omkring tidspunktet for Limfjorden Rundt.
I øvrigt har vi i sæsonens løb fået mange nye medlemmer af LOA
Sailing Team. Igen falder de inden for alle aldersgrupper.

Fuldt skib til Limfjorden Rundt
LOA er også denne gang fyldt op i forbindelse med årets udgave
af Limfjorden Rundt. Ud over en fantastisk oplevelse for alle om
bord satser vi på, at sejladsen kan gi’ mere pynt til pokalskabet.
Som den opmærksomme læser nok husker, hentede vi i både 2015
og 2016 en førsteplads blandt tremasterne, mens det sidste år
rakte til en plads som nummer to - dog á point med nummer et.

Byjubilæum og Skutträﬀ
Der er stadig plads på to af 2. halvårs sejladser - nemlig den i
forbindelse med Frederikshavns 200 års jubilæum og det
efterhånden traditionsrige Skutträﬀ i Sverige kort før vi rigger
ned.
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Frederikshavnertogtet, der har Henrik Leth som skipper, har
afsejling fra Aalborg fredag 21. september kl. 16.30 og hjemkomst
søndag 23. september 2018 kl. 21. Deltagerbidraget er 500 kr.
For togtet til dette års Skutträﬀ gælder, at der er afsejling fra
Aalborg torsdag 4. oktober kl. 17.30 og hjemkomst søndag 7.
oktober 2018 kl. 16.30. Her er det Peter Ribe, der er skipper, og
deltagerbidraget er 1.000 kr.
Tilmelding til disse sejladser kan ske ved henvendelse til Leif
Ervolder på le@loa.dk.

Snart rigger vi af
Afrigning af LOA finder traditionen tro sted i oktober, hvor vi
skal have skibet gjort klar til vinterens arbejder. Hold øje med
opslag i ‘LOA Arbejdsgruppe’ på Facebook, hvor du kan melde
dig til en eller flere af afrigningsdagene. Det kan du også gøre ved
at sende en sms til John Fjelsted Larsen på 25 52 70 58.
Er du ikke allerede medlem af ‘LOA Arbejdsgruppe’, kan du bede
om at blive det på www.facebook.com/groups/157898480938116.

Webshoppen
Der er stor interesse for de mange spændende produkter i LOAs
webshop. Ikke at vi vil snakke om jul lige nu, men måske er det
værd at besøg vores elektroniske butik og få et indtryk af, om der
er en LOA-ting eller to, der vil kunne vække glæde hos et
familiemedlem eller en god ven. Se nærmere på udvalget på
http://webshop.loa.dk.

Sejlerskole til vinter
Når vintermørket sænker sig finder videbegærlige studerende
endnu en gang sammen i LOAs sejlerskole. Denne gang tilbyder
vi Yachtskipper 1-kursus med Carsten Aagaard Rasmussen som
instruktør, mens vores egne instruktører skipper Peter Ribe
holder Yachtskipper 3-kursus og styrmand Jeppe Nellemann
kursus i Duelighedsbevis for Fritidssejlere.
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Datoer for alle tre kurser kan ses på www.loa.dk under ‘Sejl
med’/‘Sejlads- og Arrangementsplan’. Yderligere information
bliver desuden sendt til alle medlemmer af LOA Sailing Team
inden for den nærmeste fremtid.

I spidsen for butikken
Der er måske en og anden, der ikke er klar over, hvordan LOAs
organisation er bygget op. Derfor er her et blik på bestyrelsen for
Tall Ship Aalborg Fonden - altså det organ, der der ejer og driver
skibet.
Bestyrelsen, der er LOA-organisationens øverste myndighed,
består af syv medlemmer. De mødes typisk fire-seks gange årligt,
ikke mindst for at lægge de store linjer i skibets og værftets drift.
Bestyrelsens syv medlemmer er aktuelt:
Udpeget af Aalborg Kommune:
✦

Claus Holstein, administrerende direktør, Aalborg Havn
(formand)

✦

Claus Rosenbeck, havnekaptajn, Aalborg Havn

✦

Christoﬀer Rottbøll, elektriker

✦

Johnny Christensen, entreprenør

Udpeget af fondens stifter, FDF Aalborg Søkreds:
✦

Kurt Bennetsen, direktør, Erhverv Norddanmark

✦

Rasmus Jerver, direktør, VisitAalborg

Repræsentant for de maritime uddannelser:
✦

Kurt Andersen, kaptajn, Skoleskibet Danmark

Desuden er der i forbindelse med bestyrelsesmøderne disse
observatører:
✦

Leif Ervolder, projektkoordinator, Tall Ship Aalborg Fonden

✦

Herluf Stærk Christensen, repræsentant for de frivillige på
LOA/LOA Værft (suppleant Bo Essenbæk)

✦

Eigil Romme, repræsentant for de frivillige på LOA/LOA
Værft (suppleant Kristian Ebdrup)
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✦

Steen Bjerre, særlig rådgiver - kommunikation og fundraising

✦

Bjarke Sørensen, bestyrelsens sekretær

Vi ta’r os også af spidsgattere
Som vi fortalte i den seneste udgave af LOAvisen, har vi fået
20.000 kr. fra Aalborg Waterfront øremærket et projekt, som
Herluf Stærk Christensen og Leif Ervolder har drøftet med
direktør Lasse Andersson fra Utzon Center: Istandsættelse af
den spidsgatter, som centret i en længere periode har haft
stående på LOA Værft. Det er hensigten, at arbejdet skal komme
så langt som muligt her i 100-året for Jørn Utzons fødsel. Vi kan
med både glæde og stolthed fortælle, at istandsættelsen er så
fremskreden, at spidsgatteren kom i vandet igen i slutningen af
august.

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
erfarne 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 Leif Ervolder på le@loa.dk.

Følg LOA på Facebook
Husk at du kan følge LOA - både hvad angår sejladser og
aktiviteter på LOA Værft - på Facebook. Det er der pt. 2.353, 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 ;)
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Tak!
Vi vil benytte denne kanal til at sige en stor tak til alle, der har
sejlet 2018-togter indtil nu - og til de mange, der på værftet hele
tiden står stand-by til at hjælpe, hvis et eller andet skal gøres, når
LOA er hjemme.

Nu’ det jul igen…
LOAvisen er det officielle organ
for LOA-projektet og udgives af
Tall Ship Aalborg Fonden og
Støtteforeningen 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
september/oktober og når
sæsonen er slut (november/
december)).

Aaahh, lige knap, ikke?! Men hos LOAs Venner tænker man
faktisk allerede på det årlige æbleskivearrangement, som
markerer højtidens komme. Det finder i 2018-udgaven sted på
LOA Værft søndag 2. december kl. 14-16, hvor der vanen tro vil
være den helt rigtige blanding af hyggeligt samvær, gløgg,
æbleskiver, lotteri og hvad der nu ellers skal til sådan en dag.

Input til LOAvisen er velkomne
Har du emner til kommende udgaver af LOAvisen? Så skriv trygt
til 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.

Unge og lidt mindre unge arbejder sammen
på LOA. Her gælder det rigtræning under
sejlads mellem Danmark og Sverige.

7

