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Så er LOA i gang med sit første togt
Efter godt fem års intenst restaureringsarbejde kunne det gode skib LOA af Aalborg endelig søndag
kort efter kl. 1100 tage ud på sit første togt.
”Afgangen var sat til fredag aften, men der var nogle tekniske udfordringer, der blev ved med at drille,
så vi udsatte til lørdag aften. Det lykkedes da også at få bugt med det meste, men så dukkede andre
detaljer op, så vi måtte
udsætte til søndag
formiddag. Det har
været nogle stressende
døgn, så desto mere
lykkeligt er det, at
LOA nu er godt på vej
ud på sit første togt”,
fortæller
bestyrelsesformand
Steen Bjerre fra Tall
Ship Aalborg Fonden,
der ejer og driver LOA.

Et større publikum var mødt op på kajen i Nørresundby for at se de godt 20 besætningsmedlemmer og
gaster gå om bord og LOA stikke bovsprydet mod øst. Flere spurgte til om de gode mennesker, der har
restaureret LOA, nu vil give sig i kast med endnu et skibsprojekt.
”Nu skal vi i første omgang have de sidste dele af driftsorganisationen på plads og så skal vi
koncentrere os om at sikre, at LOA bliver ved med at være et smukt og velholdt skib”, siger Herluf
Stærk Christensen, der efter tirsdag 30. juni 2009 skifter titel fra lønnet projektleder til frivillig med
ansvar for LOAs vedligeholdsgruppe.
”Jeg glæder mig rigtig meget over, at Herluf har sagt ja til fortsat at være en del af LOAs organisation,
for ingen kender skibet så godt som han og jeg ville være meget ked af at undvære hans ekspertise.
Mandag går LOA til kaj i København for at sætte et par ombordværende af og tage andre på. Derefter
går det ind i Østersøen, hvor LOA på torsdag slutter sig til de mange sejlskibe, der deltager i dette års
udgave af The Tall Ships’ Race, verdens største arrangement for skole- og øvelsesskibe. Første stop er
Gdynia i Polen, hvorfra der er race til Sankt Petersborg i Rusland. Herfra sejles der venskabssejlads til

Turku i Finland, der er udgangspunktet for andet og sidste race, der har Klaipeda i Litauen som mål.
Her slutter The Tall Ships’ Race de første dage i august. Herefter er det planen, at LOA skal sejle hjem
via København, så skibet kan være i Aalborg igen omkring 10. august.

