LOAvisen #23

December 2019

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

Ny hjælpemotor på plads
Efter et velgennemført beddingophold i Frederikshavn er LOA
tilbage på sin vante vinterplads foran Hedegaard i Nørresundby.
Den væsentligste ændring i forhold til tiden før turen på værftet
er uden tvivl, at LOA nu er udstyret med den længe ønskede
hjælpemotor. Det tog sin tid at få finansieringen på plads, men så
snart den var en realitet, gik det praktiske arbejde med
udskiftning af hjælpemotoren i gang. Vi glæder os rigtig meget til
at høre — eller måske snarere ikke høre — resultatet af
anstrengelserne, når den nye sæson går i gang i foråret 2020.

Sejladsplan 2020
Det er endnu for tidligt at oﬀentliggøre den endelige sejladsplan
for den kommende sæson, da vi afventer et ekstraordinært møde
i Skipper- og Styrmandsgruppen.
Det ligger dog fast, at LOA grundet den store transportafstand
ikke deltager i 2020-udgaven af The Tall Ships Races, der finder
sted i farvandet omkring Biscayen. I stedet arbejder vi på togter
tættere på Danmark, herunder eksempelvis et ‘Skutetreﬀ ’ ved
Frederikstad i Norge og Fyn Rundt. Dertil kommer selvfølgelig
velkendte sejladser som Limfjorden Rundt.
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Fra 2020-kalenderen kan også nævnes Aalborg Regatta 18.-21.
juni og vores traditionsrige Rotary-togt, der finder sted 21.-26.
juni 2020.
Med hensyn til fremtidige udgaver af The Tall Ships Races er
LOA med igen i det meste af 2021 og naturligvis hele 2022, hvor
Aalborg igen er værtshavn.

Pinsestævne 2020
Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne 2020 er henlagt til
Aalborg, nærmere betegnet 28.–31. maj i Skudehavnen.
Det er første gang dette store arrangement, der ventes at samle
mellem 50 og 80 træskibe fra hele landet, finder sted i Aalborg.
Sammen med FDF Aalborg Søkreds/Jens Krogh har vi arbejdet
ihærdigt på at få Pinsestævnet til vores hjemby, så vi gælder os
ekstra meget til, at Skudehavnen i pinsedagene bliver fyldt med
smukke skibe og gæve søfolk. Vi skabte den indledende kontakt
mellem Aalborg Events og Træskibs Sammenslutningen — og
efterfølgende har vi deltaget i møder om det praktiske
arrangement og vi sidder sammen med repræsentanter fra FDF
Aalborg Søkreds/Jens Krogh i den arbejdsgruppe, som Aalborg
Events har nedsat.
Selvfølgelig kræver det en ekstra indsats af os, men vi betragter
det som en naturlig del af vores arbejde, at LOA også på denne
måde er med til at give noget tilbage til Aalborg og Aalborg
Kommune.

Jul hos vennerne og på værftet
Ganske som de foregående år har LOA Værft i november og
december dannet ramme om julearrangementer — først for
LOAs Venner og derefter for de frivillige på værftet.
Vennernes julearrangement var traditionen tro en blanding af
gløgg, pebernødder, julesange og lotteri, mens værftets
julefrokost var lige efter bogen: God julemad, øl og snaps, munter
snak om livets gang på værftet — og ikke at forglemme
udveksling af historier fra både fantasiens overdrev og den
virkelige verden.
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Vennerne på tur
Apropos LOAs Venner: Der er også i 2020 programsat et par
sejladser, der er helliget foreningens medlemmer. Den første
finder sted 18. maj, mens den anden dato er 3. september.

Bliv besætningsmedlem på LOA
Der er siden idriftsættelsen samlet et dejligt stort antal erfarne
besætningsmedlemmer omkring LOA. Der er dog til stadighed
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. 2.602,
der gør. Er du ikke allerede en af dem, er du meget velkommen
til at besøge LOA på www.facebook.com/loaaalborg og trykke
“synes godt om”. Det vil LOA syn’s rigtig godt om!
Er du blandt LOAs aktive frivillige, kan du også meget
velkommen til at blive medlem af LOA arbejdsgruppe på
Facebook, der i skrivende stund har 358 medlemmer. Linket til
gruppen er temmelig langt og ufremkommeligt, så her er en
kortere form: http://bit.ly/2PmCF9p.

Webshoppen er åben
Hvis du skynder dig, kan det lige nås inden jul: I vores
elektroniske butik er der en mængde rare LOA-ting, der vil
kunne vække glæde hos et familiemedlem eller en god ven —
eller måske endda dig selv. Se http://webshop.loa.dk.

LOA i tal
LOA anskuet i tal plejer at være sådan noget med dybgang,
kvadratmeter sejl, antal køjer og så videre. Men der er også nogle
andre tal om LOA, der er ganske interessante:
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Sejlads
LOA har i 2019 sejlet 112 dage. Det gennemsnitlige antal
besætningsmedlemmer og gaster pr. dag har været 30, så i løbet
af sæsonen har 3.360 personer været på havet med LOA.
Deltagerne har været medlemmer af LOA Sailing Team, men
også inviterede gæster fra sponsorer, foreninger og institutioner i
Aalborg.
LOA Sailing Team
I 2012 havde vi cirka 200 betalende medlemmer af vores
sejladsforening — det er i år steget til 550. De er fra 12 til cirka
90 år. Da LOA er registreret som et fritids-/foreningsskib, skal
man i henhold til vores aftale med Søfartsstyrelsen være medlem
af og betale kontingent til foreningen LOA Sailing Team for at
kunne tilmelde sig sejladser.
LOA Værft
I 2012 havde vi cirka 20 frivillige tilknyttet LOA Værft. Dette tal
er steget støt gennem årene, så det nu er omkring 100 personer,
der i et eller andet omfang har deres gang på værftet. På de faste
arbejdsdage tirsdag og torsdag er der oftest 40+ personer på LOA
Værft.
Skolesamarbejde
Vi har i mange år haft et forbilledligt samarbejde med Aalborg
Kommune. I det regi har vi — blandt mange andre aktiviteter —
siden 2018 haft cirka 200 elever fra 1.–4. kl. på besøg på værftet.
Og vi kan glæde os over, at mange skoleelever efter at have stiftet
bekendtskab med LOA er blevet medlem af LOA Sailing Team og
derefter deltaget i en eller flere sejladser.
Besøg på skib og værft
Hvert år får vi mange henvendelser fra foreninger, klubber og
virksomheder, som ønsker at høre mere om LOA, LOAs historie,
vores sejladser og LOAs plads i Aalborg. Det seneste år har vi ud
over skoleklasser blandt andre haft besøg af IDAs Seniorklub,
Træskibs-Sammenslutningen, Sejlklubben Nautilus, Nordic
Outdoor Therapy Network, Aalborg Aftenskole, Aalborg
Seniorsport, Nørresundby Rotary Klub, Scantool og Ældre Sagen
Aalborg.

Værdien af det frivillige arbejde
Det kan være sin sag at værdisætte (ikke værdsætte!) det arbejde,
der bliver udført af de mange frivillige, der er tilknyttet LOA
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Værft. For at hjælpe tankerne lidt på vej havde Herluf Stærk
Christensen til værftets julefrokost på vegne af de frivillige
opgjort værdien af arbejdet i forbindelse med beddingsopholdet i
Frederikshavn i uge 41-43/2019. Her er det regnestykke, som han
overlod til projektkoordinator Leif Ervolder:
✦

Assistance ved optagning og udsætning

✦

Opbygning af telt over maskinrum

✦

Bund og sider højtryksrenset og ruer afpudset, ror og køl
afrenset, primet og malet

✦

Zinkanoder udskiftet

✦

Ror demonteret og genmontere for adkomst til skrue

✦

Rostamme demonteret for syn og genmonteret

✦

Dæk over maskinrum demonteret for adkomst til lysmaskine

✦

Afskrabning af beg i forbindelse med kalfatring af støtter agter
genmonteret

✦

Demontering af generator og skilletrafo med tilhørende
elkabler og rør for kølevand

✦

Opbygning af fundament for ny generator med maskinsko og
udstødsflange

✦

Montering af nye kølerør/slanger samt forbindelse til
dieseltank

✦

Bundventil adskilt, renset, synet, genmonteret

✦

Rengøring i bund, i maskine og apteringsområde

✦

Pakning i nødluge udskiftet

✦

4 stk. vantskuer i forgrejer udskiftet

✦

Skade på planke s.b. side, spunset og ny kobberplade monteret

Arbejdsløn 696 timer a 325 kr.

226.200,00

Socialt ansvar
I 2018 og igen i år har vi i samarbejde med foreningen
Veteranoasen og Utzon Center gennemført et projekt med
krigsveteraner, hvor de i LOA-regi har været med til at restaurere
en Utzon spidsgatter.
Vi har oplevet, at deltagerne har rykket sig længere, end nogen
havde forestillet sig, så mange af de veteraner, der tidligere ikke
havde overskud og styrke til at være sammen med andre, nu
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deltager aktivt i projektet og også sejler med LOA som
besætningsmedlem eller gast.
Vi har planlagt fortsat at bruge ressourcer på denne type
aktiviteter, da vi har organisationen og styrken til at tage andre
med i vores fællesskab omkring LOA — et fællesskab, der giver
indhold i tilværelsen, nye kontakter og smil på læben hos alle. Og
nu altså også hos mennesker der har meget tunge ting at bære på
i deres hverdag.

Det blå Danmark — via LOA
De senere år har vi haft den glæde at opleve, at mange af vores
unge medlemmer efter sejlads med LOA har ønsker at fortsætte
med at sejle på skoleskibene Danmark eller Georg Stage.
Vi opfordrer de bedste af vores unge medlemmer til at søge
optagelse på skoleskibene. Og vi hjælper dem gerne på vej med
anbefalinger og ved brug af vores forbindelser til de to
skoleskibes organisationer.
Vi oplever at LOA-unge, der har været på et af skoleskibene,
kommer tilbage til os og gerne lærer fra sig til nye unge
medlemmer, der sejler med os. Og flere af ‘vores’ skoleskibselever
har valgt en maritim uddannelse og derefter en levevej som en del
af det blå Danmark.
I efteråret 2018 etablerede vi LOA Sejlerskole. Det skete på
baggrund af et ønske om fortsat at kunne motivere unge til at
vælge en maritim uddannelse, der for mange kan være netop det,
der får dem videre i livet. Desuden ønsker vi, at vores frivillige
besætningsmedlemmer hele tiden er ajour med deres uddannelse
som skippere, styrmænd, maskinfolk, hovmestre og bådsmænd.
Endelig skal etableringen af LOA Sejlerskole ses i lyset af et
ønske om at skabe tættere samarbejde med andre organisationer/
skibe om maritim uddannelse og kurser i Aalborg, så uddannelse
kan gennemføres i eller tæt på vores hjemhavn. Samarbejdet sker
blandt andet med FDF Aalborg Søkreds/Jens Krogh og vi ønsker
i de kommende år at udvide det til yderligere foreninger/
organisationer, så LOA Sejlerskole bliver omdrejningspunktet for
disse maritime uddannelse i Aalborg/Nordjylland.
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Tak fra projektkoordinatoren
Her hvor året inden længe rinder ud, vil jeg gerne bringe en stor
tak til alle, der også i 2019 har bidraget til, at vi har haft et
fantastisk LOA-år:

LOAvisen er det officielle
organ for LOA-projektet og
udgives af Tall Ship Aalborg
Fonden og Støtteforeningen
LOAs Venner i fællesskab.
I 2020 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 i november/
december).

✦

Tak til alle jer frivillige, som yder en formidabel indsats på
LOA Værft og som frivillige besætningsmedlemmer, som
frivillige i vores arbejdsgrupper og udvalg m.v. — I er ganske
enkelt grunden til, at tingene kan lade sig gøre.

✦

Tak til alle medlemmer af LOA Sailing Team, som gennem året
har deltaget som gaster på vores sejladser i ind- og udland.

✦

Tak til sponsorer og samarbejdspartnere for støtte og
opbakning også i 2019 — I skal vide, vi er meget taknemlige
for jeres velvilje.

✦

Tak til Støtteforeningen LOAs Venner for samarbejdet gennem
året og jeres store indsats for LOA og den støtte I yder.

✦

Tak for Aalborg Kommune for støtte, opbakning og
samarbejde om arrangementer på Aalborg Havnefront.

✦

Tak til Tall Ship Aalborg Fondens bestyrelse for et godt og
konstruktivt samarbejde og sparring igen i år.

Jeg ser frem til 2020 og til nye og spændende oplevelser sammen
med jer.

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.
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