Ekstraordinær indsats gør LOA sæsonklar
Hvert eneste år udfører en meget stor og trofast stab af frivillige udført et fantastisk arbejde,
når man på LOA Værft i Nørresundby skal have gjort barkentinen LOA af Aalborg klart til den
nye sæson.
- Denne vinter har der om muligt været endnu mere tryk på, end der plejer at være. Det
hænger sammen med, at vi – ud over de utallige ting der skal gennemføres hvert eneste år,
når LOA ligger stille – denne gang har været nødsaget til at renovere skibets sortvandstanke.
Kort før sidste sejlads i 2018 konstaterede vi, at tankene, der blev lagt i skibet i forbindelse
med søsætningen af det nye LOA i 2009, flere steder var gennemtærede. Det dur selvfølgelig
ikke – og da slet ikke, når der er tale om de tanke, der skal rumme vand og hvad der nu ellers
forlader LOAs toiletter og baderum. Dertil kom, at vi over en periode havde konstateret, at de
efterhånden godt 10 år gamle batterier ikke rigtigt kunne yde det, de skulle. Derfor var der
brug for en udskiftning og sådan som de var anbragt i skibets motorrum, var det ikke bare
noget, vi kunne klare i en håndevending, siger projektkoordinator Leif Erevolder.
Såvel de længe planlagte opgaver som de to ekstraordinære er blevet gennemført inden for
den fastsatte tidsramme, så LOA nu er klar til at tage hul på 2019-sejladserne.
- Også i den sæson, vi nu tager hul på, er der rig lejlighed til at stå til søs med LOA. Et centralt
element er, at vi i 2019 sejler hele The Tall Ships Race, hvilket i sagens natur hænger sammen
med en gammel beslutning om, at vi uden vaklen deltager, når der er danske havne på
programmet. Og denne gang er der jo noget så sjældent som hele to af slagsen, idet racet
bliver indledt i Aalborg primo juli og afsluttet en måneds tid senere i Aarhus, siger Leif
Ervolder.
Blandt de øvrige 2019-togter kan nævnes den ugelange sejlads med udvekslingsstuderende
fra Rotary, der er et fast tilbagevendende element på LOAs sejladsplan. Det samme er flere
sejladser med skoleelever via UngAalborg – ligeledes en uges tid pr. gang – og deltagelse i
kapsejladsen Limfjorden Rundt. Blandt årets øvrige aktiviteter nævner Leif Ervolder et togt til
det fynske øhav, ligesom der er et større antal sejladser af kortere varighed på programmet.
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