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

LOA snart i gang med TSR22
Mens disse linjer skrives, er LOA i fuld gang med at nde på
plads til dette års udgave af The Tall Ships Races.
Skibet forlod den vante kajplads onsdag 29. juni først på
formiddagen og det går nu via den jyske østkyst til Sønderborg,
videre gennem Kielerkanalen og til Esbjerg. Holdet, der skal sejle
The Tall Ships Races fra Esbjerg til Harlingen (Holland) og videre
til Antwerpen (Belgien), påmønstrer i Esbjerg og så går det ellers
løs med et fuldt race. Som tidligere skrevet deltager LOA denne
gang nemlig både i første ben, cruise-in-company og andet ben,
der bringer skibet tilbage til Aalborg - dette års sluthavn.
Mange på og omkring LOA har glædet sig vildt til, at skibet ville
kunne sejle med i The Tall Ships Races igen. Og nu sker det altså.

fl

fi

Efterhånden som LOA nærmer sig Aalborg - i slutningen af juli
og begyndelsen af august - stiger medieinteressen. Det gælder
ikke mindst hos TV2 Nord, som både har aftale med ere af
gasterne i racet fra Antwerpen til Aalborg og vil sende fra
Aalborg, når skibene er i havn. Faktisk fungerer LOA som base
for TV2 Nord under arrangementet i Aalborg, men det er langt
fra det eneste, der kommer til at fylde dagene, når den store
maritime begivenhed for sjette gang siden 1999 kommer til LOAs
hjemhavn. Der vil også være åbent skib, ligesom der er booket
adskillige receptioner om bord, så der er ingen tvivl om, at der
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bliver tryk på. Så meget desto mere glæder vi os til at vise, hvad
LOA og skibets frivillige i fælleskab kan præstere, når det går løs.
Du kan læse meget mere om de mange aktiviteter i Aalborg på
www.tsraalborg.dk.
LOA er også til denne udgave af The Tall Ships Races blevet
tildelt en fornem placering i hjemhavnen - lige ud for Utzon
Center. Og som om skibet i sig selv ikke var LOA-repræsentation
nok, kan du også møde LOAs Venners på en stand på kajen lige i
nærheden af LOA.

Stor succes på Folkemødet og…
Den seneste tid har ikke kun været præget af en massiv mængde
forberedelser til The Tall Ships Races, men også af LOAs første
deltagelse i Folkemødet på Bornholm.
At LOA lagde dæk til en række debatter under Folkemødet blev
en kæmpemæssig oplevelse for alle - både de frivillige og de
mange, der gæstede skibet. LOA sejlede til Allinge med egne
medlemmer, der på den måde kunne opleve Folkemødet, og i
Allinge stillede vi LOAs dæk til rådighed for nordjyske
virksomheder og organisationer, blandt andre Region
Nordjylland, Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og
access2innovation. Det blev til intet mindre end 21 debatter på
tre dage med et samlet besøgstal på og ved LOA i nærheden af de
3.000. Tall Ship Aalborg Fondens formand Per Michael Johansen
og projektkoordinator Leif Ervolder deltog endda i et par
debatter – for Leifs vedkommende om frivillighed.

…til Idrætsmødet og DM-ugen
Da Aalborg i dagene efter Folkemødet var vært for både
Idrætsmødet 2022 og den første udgave af DM-ugen, var LOA
også med. Skibet blev yttet til Aalborgsiden - lige ved siden af
Skoleskibet Danmark - og lagde endnu en gang dæk til en masse
spændende arrangementer.

Tak til kaptajn Andersen

fl

Under Idrætsmødet og DM-ugen, hvor Skoleskibet Danmark
besøgte Aalborg, var der på samme fartøj reception for afgående
kaptajn Kurt Andersen. Besætningen på skoleskibet benyttede
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anledningen til at give Kurt et kortbord, som han har stået ved
tusindvis af timer gennem de mange år, han har været skibets
kaptajn. Ved arrangementet blev det fremhævet mange gange, at
Kurt er en rolig og besindig mand, det er vanskeligt at slå ud af
kurs. Eksempelvis taler han aldrig om vildt og voldsomt vejr, hvis
det stormer. Han begrænser sig til at sige, at “der kan være lidt
ugunstigt vejr”. Samme besindighed og overblik har vi i årevis
haft fornøjelsen af i bestyrelsen for Tall Ship Aalborg Fonden og vi er glade for, at Kurt har valgt at fortsætte hos os, selvom
han ikke længere står på broen på Skoleskibet Danmark.

Som vi dog kan feste
Som det vil være kendt for de este, fylder LOA 100 år i år. Den
første anledning til at markere dette var i forbindelse med et
jubilæumshygge- og sæsonstartarrangement på LOA Værft 23.
april 2022, hvor der var masser af hygge både uden døre og på
riggerværkstedet. The Muleskinners leverede musikken, mens
frivillige og andre venner af LOA stod for hyggelig snak og en
passende mængde historier fra de syv have.

Ny formand og ny hjemmeside
Støtteforeningen LOAs Venner holdt i slutningen af april 2022
den årlige generalforsamling, også denne gang på værftet.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Michael Fossing
som ny formand, mens Christian Toft er ny kasserer. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer er Merete Bågøe, Bo Essenbæk, Torben
Røgild, Jytte Jakobsen og Carsten Pedersen.
Foreningen har i øvrigt fået egen hjemmeside - se den på
www.loasvenner.dk.
Og mens vi er ved vennerne: Årets første vennesejlads blev
afviklet en formiddag i maj. Nåede du ikke med - eller har du lyst
til en tur mere - kan det måske lade sig gøre 25. august 2022, hvor
sejladsen er henlagt til sidst på eftermiddagen/først på aftenen.
Der bliver udsendt nærmere orientering fra vennerne, når tiden
nærmer sig.

Fin familiesejlads

fl

Der har i 2022-sæsonens første halvdel også været plads til en
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familiesejlads, som var en n oplevelse for de deltagelse. Der er
ingen tvivl om, at det er et togt, der er kommet for at blive - og
at det har appel til alle aldre. Således var yngste gast i år blot to
år, mens alderspræsidenten var 73 år ældre.

LOA-bogen er på trykkeriet
Som omtalt i det seneste nummer af LOAvisen har Steen Bjerre den første formand for Tall Ship Aalborg Fonden 2004-2009 og
fortsat engageret i især LOAs fundraising og kommunikation de seneste måneder arbejdet på en bog om LOA. Anledningen er
naturligvis 100 års jubilæet i år.
Bogen, der er på knap 200 sider, rigt illustreret og med dansk og
engelsk tekst, er i skrivende stund i produktion på trykkeriet.
Den vil således være i handlen i tide til The Tall Ships Races i
Aalborg.
Vil du købe bogen (se først nedenfor om du eventuelt får den
som gave), kan det ske på mail@steen-bjerre.dk.
For modtagere af LOAvisen er prisen 175 kr., hvoraf 25 kr. efter
aftale med forfatteren går til Støtteforeningen LOAs Venner.
Dertil kommer pakkeporto (Postnord) på 50 kr., hvis bogen skal
sendes.

Boggave på vej til de frivillige

fi

I forbindelse med udgivelsen af LOA-bogen har Tall Ship Aalborg
Fonden besluttet, at den skal gives som en beskeden - men meget
velment - tak for engagementet til alle medlemmer af
✓

LOA Servicegruppe

✓

LOA Bådsmandsgruppe

✓

LOA Hovmestergruppe

✓

LOA Maskine- og El-Gruppe

✓

LOA Skipper-, Styrmands- og Navigationsgruppe

✓

alle frivillige på LOA Værft

✓

og alle besætningsmedlemmer på LOA
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Nærmere besked om hvornår og hvordan man får bogen som
gave, følger fra Leif Ervolder.

Resten af årets sejladsplan
Når LOA er vel hjemme fra The Tall Ships Races, venter et
ganske tæt program, der blandt andet rummer aftensejladser med
sponsorer, LOAs Venners anden medlemssejlads og naturligvis
Lim orden Rundt.
Med hensyn til Lim orden Rundt, der nder sted i uge 37, kan vi
fortælle, at LOA er blevet kontaktet af ere elever fra
Skoleskibet Danmark og Georg Stage, der meget gerne vil med
LOA på den traditionsrige kapsejlads. Således er der ingen tvivl
om, at LOA igen i år stiller med fuldt skib - og igen med gaster
der spænder fra de unge til de mere erfarne.
Tjek på www.loa.dk om der er en sejlads, der passer med din
kalender - der er fortsat pladser på nogle af dem.

Tak til de seneste sponsorer
Også i dette nummer af LOAvisen er der grund til at rette en stor
tak til virksomheder og fonde, der støtter LOA:
✓

Dansk Skalform A/S for fremstilling og donation af 11 stk.
kovser i bronze samt donation af støbeformen, så vi har den,
hvis vi på et senere tidspunkt får brug for ere kovser

✓

Riwal Danmark A/S for fortsat hjælp med lifte, når vi skal
rigge og rigge af

✓

Hedegaard A/S for støtte til teknisk produktion af LOAbogen

Desuden en stor tak til Jascha Fonden, som gør det muligt for
LOA i 2023 at gennemføre projektet “Lige maritime muligheder
for døve”. Hensigten med projektet er, at to unge døve og to
hørende ledsagere kommer ud af sejle et ugelangt togt med LOA.

LOA på værft

fl

fl

fi

fj

fj

Først i oktober sejler LOA til Frederikshavn, hvor skibet skal på
værft. Den væsentligste opgave, når LOA er kommet på bedding,
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er udskiftning af kobberforhudningen og gennemgang af
kalfatringen - en opgave som A.P. Møller Fonden har givet os
et meget kærkomment bidrag til at gennemføre.

Hvad skal LOA i 2023?
Spørger vi Leif Ervolder, hvad LOA skal i den kommende sæson,
er der allerede adskillige gode ting på tegnebrættet. Det drejer
sig blandt andet om:
✓

Træskibssammenslutningens Pinsestævne i Aalborg

✓

Sejlads med medlemmer til og fra Folkemødet på Bornholm
(15.-18. juni)

✓

The Tall Ships Races 2023 - enten hele turen fra Den
Helder (Holland) til Hartlepool (England) til Fredrikstad
(Norge) til Lerwick (Shetlandsøerne) til Arendal (Norge) eller
med start i Hartlepool (ultimo juni til primo august)

✓

Lim orden Rundt (10.-17. september)

Dertil kommer en gentagelse af familiesejladsen, et par sejladser
med LOAs Venner og diverse weekendtogter. Vi håber, at 2023
også er året, hvor vi kan genoptage Rotarysejladserne.

Rom i jubilæumsudgave
I anledning af 100 års jubilæet har Støtteforeningen LOAs
Venner udstyret ”2. Batch” LOA-rommen med et særligt
jubilæumsmærke, der naturligvis for alvor gør rommen til et
samlerobjekt.
Der er fortsat tale om en Panama-rom, fuldlagret i 10 år på
brugte bourbonfade. Smagsnoter er vanilje, lækker to ee og
chokolade med en velafstemt sødme. Og for de, der går op i den
slags, kan vi oplyse, at rommen holder 40%.

ff

fl

ll

ffi

ll

ll
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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.

LOA-rommen kan købes hos Vin & Vin, Vestre Allé 2 i Aalborg.
Prisen er beskedne 385 kr. pr. . (70 cl.) - og det ekstra smukke er,
at overskuddet fra salget går til Støtteforeningen Venner - og
dermed jo i henhold til foreningens vedtægter til aktiviteter på
skib og værft.

