LOAvisen #28

April 2021

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

Endelig kommer vi i gang
Det har desværre trukket ud med at få det første 2021-nummer
af LOAvisen på gaden. Det hænger sammen med, at de fortsatte
coronarestriktioner har givet nye udfordringer på mange sider af
LOAs liv — fra tidspunktet for opringning til planen for
sæsonens sejladser og øvrige arrangementer. Men nu kan vi med
glæde i stemme fortælle, at vi, som tingene ser ud netop nu,
kommer i gang med 2021-sæsonen.
Det er svært helt at nde ord for, hvor glædeligt det er, at LOA
nu endelig kan komme ordentligt på vandet igen. Det bliver ikke
en sæson helt så lang, som vi er vant til. Men det bliver jo i
sagens natur så meget bedre end 2020, som i sejladsmæssig
henseende var LOAs annus horibilis
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De frivillige på LOA Værft er stort set færdige med deres del af
klargøringen til sæsonen, så det næste store kryds i kalenderen er
oprigningen. Den nder sted i Store Bededagsferien — det vil
sige dagene fredag 30. april samt lørdag-søndag 1.-2. maj 2021. En
gruppe frivillige er ved at planlægge den praktiske afvikling, så vi
overholder alle restriktioner, der måtte være gældende med
hensyn til ikke mindst forsamlingsantal og forevisning af
coronatest.
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Nærmere information om oprigningen nder du på LOAs
interne gruppe på Facebook — se www.kortlink.dk/2ayw2. Du
kan også sende en sms til John Fjelsted Larsen på 25 52 70 58.

Sejladsplan 2021
På grund af coronarestriktionerne her vi været nødsaget til at
udsætte eller a yse sejladser i april og maj 2021. Dertil kommer,
at den planlagte sejlads til Folkemødet på Bornholm har måttet
annulleres, da der de seneste måneder har været stor usikkerhed
om arrangementets gennemførelse og tilsvarende uvished hos
vores samarbejdspartnere. Der er dog ikke noget, der er så skidt,
at det ikke er godt for noget, så i stedet arbejder vi på at
gennemføre sejladser på orden i den periode, hvor LOA skulle
have deltaget i Folkemødet
Den aktuelle sejladsplan nder du som sædvanligt på www.loa.dk
— nu er det blot med det forbehold, at vi nøje følger med i, hvad
myndighederne foreskriver og hvad det måtte give af muligheder
for sejladser. Med andre ord sker der i forhold til tidligere år i
2021 ere tilpasninger undervejs, som sæsonen skrider frem, men
hellere det end ikke at udnytte en mulighed for at sejle
Som tingene ser ud i øjeblikket, vil det gælde for enhver sejlads,
at den kun kan nde sted, hvis deltagerne kan fremvise en
negativ coronatest eller bevis for afsluttet vaccination.
Vi er i øvrigt i øjeblikket ved at undersøge muligheden for, at vi
selv gennemfører kviktest på LOA. Det vil i givet fald kunne
udføres af de af LOAs folk, der har uddannelse i Medicinkiste B
Fra den aktuelle version af 2021-kalenderen kan vi nævne disse
længere sejladser
22. juni - 6. juli 2021: The Tall Ships Race/Race 1 —
påmønstring i Ystad/Sverige — sejlads til Klaipéda/Lithauen
og Turku (Åbo)/Finlan
6. - 22. juli 2021: The Tall Ships Race/Cruise-InCompany — påmønstring i Turku (Åbo)/Finland — sejlads
til Tallinn/Estland og videre til Fy
24. - 31. juli 2021: Fyn Rundt for bevaringsværdige
sejlskibe
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1. - 7. august 2021: Familiesejlads for familier med små og
større bør

April 2021

7. - 15. august 2021: Sommertogt til den svenske
skærgård
12. - 19. september 2021: Lim orden Rundt

LOA Værft i opgraderet udgave
I det omfang coronarestriktionerne har givet mulighed for det,
har de frivillige arbejdet på opgradering af LOA Værft. Arbejdet
er nu afsluttet og som tidligere beskrevet i LOAvisen, har vi
herefter et værft med langt bedre faciliteter, ikke mindst når det
gælder omklædning og køkken. Endnu en gang stor tak til de
mange gode mennesker, som har sørget for, at LOA Værft nu er
en endnu bedre arbejdsplads.

LOA nu med egne ambassadører
De mange medlemmer af LOA Sailing Team og LOAs Venner er
sammen med de frivillige og andre LOA-støtter rigtigt gode
fortalere for skibet. Nu har vi imidlertid fået en gruppe af
egentlige LOA-ambassadører, idet der på initiativ af vores
studiemedarbejder Desirée Klemmensen er fundet indtil videre
syv personer, der har til opgave at pro lere LOA, hvor de
kommer frem. LOA-ambassadørerne, der alle er bådsmænd på
LOA, har til opgave at besøge uddannelsesinstitutioner —
herunder afgangshold fra skoleskibene — for at fortælle om
mulighederne for at være med omkring LOA. Desirée har
udarbejdet forskellige materialer til LOA-ambassadørerne,
herunder præsentationsmaterialer til foredrag. Om kort tid til
der også være produceret rollups og tryksager, som LOAambassadørerne får med ud, når de er på besøg rundt omkring i
hele landet.

Skal der LOA-rom i glasset?
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Uanset om man har saltvand i årerne eller ej, er det ikke rart at
løbe tør for rom. Og det er lige, hvad der var ved at ske for LOA.
De sidste asker af den første LOA-rom, som ganske berettiget
k rigtig n modtagelse, er nemlig solgt og så må man jo gribe til
handling, hvis ikke det skal gå helt galt. Det er præcis hvad
Støtteforeningen LOAs Venner har gjort, idet man har sat gang i
en ny produktion, denne gang meget passende med betegnelsen
”2. Batch”
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Den nye rom er ifølge bagsideetiketten ”en 10 års fuldlagret
Panama-rom, lagret på brugte bourbonfade. Smagsnoter er
vanilje, lækker to ee og chokolade med en velafstemt sødme.”
Og for enhver, der går op i de dele, kan vi oplyse at rommen også
denne gang holder 40%.
LOA-rommen kan købes hos Vin & Vin, Vestre Allé 2 i Aalborg.
Ved henvendelse til Carsten Hovmester på tlf. 22673372 er det
også muligt at erhverve rommen på LOA Værft. Og Carsten
tilbyder endda coronavenlig udbringning, hvis der skulle være
behov for det
Prisen er beskedne 385 kr. pr. . (70 cl.) – og det ekstra smukke
er, at overskuddet fra salget af ”2. Batch” går til LOAs Venner og
dermed aktiviteter på skib og værft

Tak!
Fællesskabet omkring LOA og LOA Værft har virkelig stået sin
prøve i efterhånden mange måneder. Det er svært, når vi ikke kan
mødes på normal vis på skib og værft, men det er godt at mærke,
at der er stor vilje til at holde ud og nde nye veje til samarbejde
— helt i overensstemmelse med de gældende restriktioner.
Jeg vil gerne sige en kæmpestor tak til alle gode LOA-venner for
tålmodighed og for vedholdenhed i den svære tid, vi er i — og i
et eller andet omfang vil være i nogle måneder endnu.
Det er ganske enkelt fantastisk at opleve, hvordan alle passer på
hinanden og alligevel får tingene gjort. Det varmer og det giver så
meget tro på, det nok skal blive godt igen
Jeg glæder mig i den grad til igen at kunne byde alle frivillige
velkommen tilbage til normale arbejdsdage på LOA Værft,
ligesom jeg ser frem til igen at kunne byde besætninger og gaster
velkommen om bord på det skib, der er vores fælles passion
Leif Ervolder
Projektkoordinator
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LOAvisen er det o cie e organ for LOA-projektet og udgives af Ta Ship Aalborg Fonden og
Støtteforeningen LOAs Venner i fæ esskab.

