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32. Årgang

Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen
- så det gælder om at skynde sig.
- af Per Ørskov
Hvor mange siger ikke efter et kort ophold på hospitalet: ”Nu vil
jeg lægge min stil om. Nu vil jeg forandre mig; det var en
lærestreg”.
Og mange ændrer faktisk deres liv, de tager det roligere. I det
mindste i en periode. Men er det nødvendigt med en lille
blodprop en gang imellem, for at man kan unde sig selv at nyde
livet?
Skal man ”ramme muren”, før man tager sine egne livsspørgsmål
og værdier op til revision? Er det først her, man indser sine behov
for formålsløs trivsel?
Det drejer sig ikke om at jage efter vind. Det er den planløse
strejfen omkring, venskabelige samtaler, synet af årstidernes
skiften, der nu bliver væsentlig.
Vi må give os selv nogle fritimer, have ret til ikke at være nyttig,
ikke at udrette noget, at se på fuglene, bølgerne, land-skaberne,
eller lade en samtale blive ved – uden at nå fre m til noget.
Vi skal indse, at vi er og bliver afhængig af andre og derfor
bevidst må dyrke fællesskabet med venner, familie og børn. Det
er til syvende og sidst det eneste, der betyder noget.
Langsomhedens kultur skal vedligeholdes.
Den har ingen egenværdi.
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Forårsmødet 2009.
Den 14. marts 2009 blev det traditionelle forårsmøde i Hjarbæk Sjægtelaug
afholdt i Kroens 8-kantede pavillon. Ca. 25 personer var mødt frem.
Laugkoordinator Hvass var i dagen anledning – selv for ham - usædvanligt
velklædt i jakkesæt, butterfly og hele svineriet. Det viste sig dog, at det var fordi
han egentligt var til sin mors 95 år fødselsdag på kroen, men vist havde fået lov
til at komme ud at lege lidt med de store.
Han gennemgik i hovedtræk det forgangne år i Lauget og kom herunder ind på
turen i Ringkøbing Fjord, Gøteborgturen og de tre aktive sejlere der afgik ved
døden i 2008 – alle alt for unge.
Herefter meddelte han overraskende at han ønsker at stoppe som
Laugskoordinator og anbefalede Leif Tipsmark som ny Laugskoordinator. Leif
valgtes med applaus.
Herefter valgtes rutinemæssigt Kurt O som ordstyrer og undertegnede som
referent.
Kapsejladsudvalget.
Knud gennemgik lidt statistik for det forgangne års kapsejladser. Kun én blev
aflyst som følge af vejret. I gennemsnit sejlede 11,86 både pr kapsejlads, en
fremgang på 0,23. Sidste års ophør med lørdagssejladser (på nær den allersidste
sejlads) blev drøftet. Det blev anført at de sene tirsdagssejladser flere gange
havde ført til at der kun var tid til 1 omgang før det blev for mørkt. Der fremkom
forslag om evt. at sejle søndag eftermiddage sidst på sæsonen. De mest ivrige
foreslog at der både blev sejlet kapsejlads på tirsdage og lørdage (eller søndage)
sidst på sæsonen. Kapsejladsudvalget arbejder videre med forslagene og der
kommer en udmelding om konklusionen her i bladet.
Alle i udvalget fortsætter og Marianne genindtræder efter sin barselsorlov.
Domme re tirsdagssejladser.
Lillan berettede. Anemette får igen mere tid til at være dommer og Svend
fortsætter som reservedommer.
Domme re til VM.
Holger berettede. Ingen ændringer – man hygger sig og alle fortsætter.
Pionérudvalg.
Knud berettede. Alt ved det gamle. Der er arbejdsaften i havnen fredag den 24.
april kl. 16. Der blev udtrykt tilfredshed med udvalgets arbejde. Alle fortsætter.
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Festudvalg.
Poul berettede. Der havde ikke været specielt stor tilslutning til afriggefesten.
Forsamlingen var enige om, at det måtte være fordi dem der ikke deltog ikke
vidste hvilken fremragende mad de gik glip af.
Der var ca. 195 der deltog i spisningen ved VM-festen. Mad og musik til VM
2009 er på plads.
Festteltes facon drøftedes. Den noget aflange facon bevirker at forsamlingen
spredes en del. Der arbejdes med flere forskellige løsninger – prisen for et rundt
”cirkustelt” er en del af problemet.
Der var forslag om lidt mere koordinering mellem festudvalg og teltsjakket.
Alle fortsætter, så i år udeblev den traditionelle udfordring med at få dette
arbejdstunge udvalg bemandet.
Teltsjak.
Økonomiske forhold omkring teltet drøftedes. Der var forslag om 4 mand i
udvalget. Kurt udtræder, Jan og Florian indtræder i sjakket.
Skurudvalg.
Søren berettede. Skuret står som altid. Den vil få den årlige opfriskning i
forbindelse med den kommende arbejdsaften. Brandforsikringen drøftet.
Den traditionelle opfordring til at skurets brugere rydder op efter sig kom også i
år. Husk det nu!
Skurudvalget ønsker sig et nyt – vandtæt – udhængsskab, så her er et lille stykke
hjemmesløjd til den fingernemme her i det tidlige forår.
Alle i udvalget fortsætter
Efter en pause kom forårsmødet til:
Økonomi.
Thorsten berettede. Regnskaberne for Lauget og for Fonden vedr. Infotavler blev
omdelt. De optrykkes andetsteds her i bladet. Thorsten gennemgik først Fondens
regnskab. Fonden havde haft en mindre renteudgift, da Lauget i en periode havde
haft et udlæg på Fondens vegne på godt 25.000 kr. Der er reserveret et mindre
beløb til fremtidig vedligeholdelse af informationstavlerne. Fondens formål er
opnået, dens midler er brugt og den ophæves derfor ultimo regnskabsåret 08/09.
Herefter gennemgik Thorsten de enkelte punkter i regnskabet – herunder købet af
to barpiger til VM !
VM-festens økonomiske resultat blev et plus på 5.400 kr – blandt andet hjulpet af
det amerikanske lotteri der gav 1.100 kr.
”Ankertovskrogen” har givet et underskud på knapt 10.000 kr, heraf er
portoudgiften godt 7.000 kr.
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Der er indgået bidrag på 11.825. Heraf er 7.000 kr frivillige bidrag indbetalt på
kontoen, mens resten stammer fra Oles salg af trøjer (det er også frivilligt).
Årets resultat blev et plus på 1.567, dog er der endnu et udestående med betaling
af forsikring på skuret.
Der var ros til regnskabet fra forsamlingen.Thorsten fortsætter.
Ankertovskrogen.
Leif Nielsen berettede (det er lidt forvirrende med ikke mindre end tre Leif´er i
det udvalg). Der var en hilsen fra TS-redaktionen. Der blev kun udgivet tre blade
i 08 – der var jo ikke meget stof fra det ikke-sejlede VM 08.
Der er indkommet – ovennævnte – 7.350 kr fra i alt 26 bidragsydere. Ingen nævnt
– ingen glemt. Leif oplæste nogle af de kommentarer der var kommet sammen
med bidragne (uden at det dog udviklede sig til en konkurrent til Giro 413).
Udvalget arbejder hen i mod at diverse opslag skal komme på hjemmesiden.
Udvalget opfordrer til at vi indsender bidrag til bladet – det være sig
turberetninger eller andre oplevelser. Udvalgets ambition er at blive (endnu)
bedre til at oplyse omverdenen om Laugets aktiviteter. Et andet mål er at blive
selvfinansierende til næste år – blandt andet kan der spares 1.000 kr ved at slikke
frimærker. Referenten kunne dog oplyse at der efter mange års tovtrækkeri skulle
være selvklæbende frimærker på vej!
Der var et forslag om kun at udkomme som e-udgivelse. Bladet fortsætter i papir,
men ca. 20 har allerede bedt om kun at få det som e-mail. Flere nævnte dog
problemet med at det så ikke er egnet til lokumslæsning.
Der var forslag om at de lokale selv afhenter bladet i skuret. Søren tilbød at ”gå
post” i Hjarbæk med bladet.
Enighed om at besparelser er bedre end sponsorer!
Forslag om at bladet skulle springe ind i det 21. århundrede og oplyse bagmænd
og –kvinders mobiltelefonnumre og e-mailadresser.
Alle fortsætter og Florian indtræder.
Webmaster.
Leif N igen. Hjemmesidens værktøj er blevet moderniseret og er nu meget
nemmere at arbejde med. Det skulle være nemmere end at bruge Facebook (?).
Udgiften til værktøjer er formidable 14 kr/måned. Nu kan de enkelte både få en
kode så man eksempelvis kan føre sin egen logbog med fotos o.l. Leif holder
gerne et kursus i brugen.
Forsamlingen bemærkede at hjemmesiden er blevet endnu flottere end
sædvanligt.
Leif fortsætter.
Præmieudvalg:
Der var ingen tilstedeværende fra udvalget. Der var enighed om at udvalget havde
haft det let til VM 08! - Igen har meldt fra så alle fortsætter.
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Kaffeudvalget.
Referenten husker desværre ikke hvem der berettede.
Gøteborgturen var god – 13 deltog. Udvalget forsøger med en ny tur i den stille
tid mellem sejladserne og julefrokostsæsonen – altså i nov. 09. Placeringen at
turen bør tage hensyn til de der stadig er i den arbejdsduelige alder. Forskellige
forslag til turmål drøftedes.
Der havde også været holdt en Havbådstur og en juletur til bådehallen hvor en del
sjægte overvintrer.
Alle i udvalget fortsætter.
Prosjækt (altså en ny småbådshavn i/ved Hjarbæk)
Viborg Kommune er aktiv på området. Der er nu udarbejdet en såkaldt
borgerplan og derefter nedsat en række arbejdsudvalg om: Jollehavn, multihus,
stier, stejleplads og trafik. Næste punkt er en besigtigelse af ”Borgmesterhavnen”
i Ringkøbing.
Nyt er, at der nu drøftes alternative placeringer af havnen.
Søren og Sjord udtræder af udvalget – alle andre fortsætter.
Juniorudvalg.
Henrik havde igen fået lov at komme lidt ud. Han berettede at der kun havde
været få aflysninger, men også kun få unger der havde deltaget i 08. Udvalget vil
forsøge at rekruttere nye juniorer til 09-sæsonen.
Søren udtræder af udvalget med vil gerne stadig hjælpe. Alle andre fortsætter og
Henrik Munk vender tilbage til udvalget.
Faneudvalg.
Leif T berettede. Det går udmærket i udvalget – dog havde året ikke været for
festlig med deltagelse i tre begravelser. Der er stadig ikke kommet en ”rig onkel
fra Amerika” med et guldbroderi, men nu vil ”Høstblomsts” mor udføre et
broderi der kan sættes ind i fanen. Udvalget deltager hvert år i Domkirken på
Valdemarsdag – hvis ikke lige det falder på en tirsdag.
Alle i udvalget fortsætter.
Turudvalg:
Søren berettede, bl.a. om sommerturen til Rkb. Fjord hvor man havde fået en
fantastisk modtagelse. Der er gang i planlægning af en ny tur sammen med
Ringkøbingfolkene.
I år afholdes det traditionsrige ”Vinden Drar” i Danmark i uge 28.
Herefter var der en længere drøftelse af en mulig sommertur til vennerne på
Sørlandet i Norge. Nærmere herom kommer i bladet.
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Biblioteket:
Sjord berettede at udlånet var forøget med 100 % idet han havde udlånt to bøger i
08. Boglisten er kommet på hjemmesiden – virkeligt et reklamefremstød!
Sjord ønsker at Florian afløser ham som kontakt til Holland.
Sjord fortsætter som bibliotekar.
3-mandsudvalget.
Ole U berettede. Udvalgets formål klares bedst i det daglige og udvalget
nedlægges derfor.
Havnepladsudvalg.
Knud og Leif T berettede. De betonede at det er vigtigt med opbakning til
arbejdet i udvalget. Begge fortsætter.
Følgebåd VM.
”Plys” fortsætter – stadig under forudsætning af at han får en stærk og stabil
medhjælper med, der kan hive havarister op i båden.
Kontakt til andre laug.
Uændret – bortset fra at Florian som nævnt afløser Sjord som kontakt til Holland.
Fiskeri –LAG. Leif T. berettede.
Eventuelt:
Ole U takkede Henrik for sin mangeårige indsats som Laugskoordinator – Leif T.
får noget at leve op til. Herefter fik Henrik dagens største bifald.
Der fremkom et forslag om at udnævne Henrik til æresmedlem i Lauget, med det
ønskede han ikke – i hvert fald ikke før han bliver gammel. (i øvrigt findes der
vel ikke noget medlemskab i Lauget – hverken æres- eller bare almindelig [ref.
bemærkning])
Herefter takkede Kurt for god ro og orden. Det roligste Forårsmøde i mands
minde sluttede herefter med et trefoldigt leve til Lauget.
Claus Skodborg Nielsen
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Venø Rundt afvikles fra Humlum havn
Lørdag d. 06 juni
Kl. 09.00

Tilmelding til sejlads & spisning

Kl. 10.00

Skippermøde

Kl. 11.00
Kl. 11.15
Kl. 11.30

Start løb 1
Start løb 2
Start løb 3

Kl. 18.30
Kl. 19.00

Præmieoverrækkelse
Fællesspisning

Startgebyr udgør Kr. 100,- pr. båd.
I år står menuen på garantimørt helstegt gris over grill med 2 salater &
flødekartofler, og hertil hjemmebagt brød, til den lave pris a´ Kr. 80,- børn under
12 år er ½ pris.
Campingpladsen sælger vin, øl & vand til meget atraktive priser. DJ spiller op til
dans.
Tilme lding til spisning er bindende.
Fodboldbanen er reserveret til at du kan slå dit telt op eller stille din campingvogn
gratis. Evt. strøm aftales med campingpladsen.
HUSK: Tilmelding senest d. 1. juni 2009
Til: Anders Røjbæk. Gl.Råstedvej 7, 7500 Holstebro
Email:
anders.roejbaek@mail.tele.dk
Med venlig hilsen
VENØ BUGT SJÆGTELAUG
& Nordvestjysk Fjordkultur
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Venø Rundt
Glimt af de første kapsejladser i Struer
Ankertovskrogen bringer her uddrag af Torben Holms artikel om de første
kapsejladser Venø Rundt med udgangspunkt fra Struer. Artiklen blev bragt første
gang i sin fulde ordlyd i tidsskriftet FRAM i 1999:
“Allerede fra morgenstunden den 5. august 1894 kunne enhver se, at der var
noget helt usædvanligt på færde i Struer: Der blev flaget fra næsten alle huse i
byen og også skibene i havnen var flagsmykkede. Der var også rejst en fornem
æresport med Kong Christians og Dronning Louises navnetræk på
havneområdet.
Snart begyndte hestekøretøjer fra omegnen at rulle ind i byen med det resultat, at
der langt tidligere end normalt var betydelig aktivitet på gaderne. Med
formiddagstogene kom yderligere et stort antal tilrejsende og dampskibet
Videanus
bragte
et
større
selskab
fra
Lemvig
ind
i
havnen.

Årsagen til den usædvanlige udsmykning og den opsigtsvækkende aktivitet var, at
fiskerne i Struer og omegn for første gang havde inviteret fiskefartøjer, som var
hjemmehørende i den vestlige del af Limfjorden, til kapsejlads rundt om øen
Venø.
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Da fiskerikontrolskibet Ternen, der fungerede som dommerbåd, skød
kapsejladsen i gang, begyndte en intens kamp om positionerne blandt de 23
tilmeldte fiskerbade.
»Det var et smukt Syn der at se det ene Fiskefartøj efter det andet styre Kursen ud
af Bugten over mod Venø, og da vinden var Sydvest og det blæste en stiv kuling,
gik det i strygende Fart, saa man havde snart tabt alle Baadene af Syne, hvis der
ikke var givet det interesserede Publicum Lejlighed til at følge Løbet«, skrev
Struer Dagblad om begivenheden. Arrangørerne havde nemlig sikret sig, at
publikum kunne følge kapsejladsen fra nærmeste hold, fordi dampskibene
Limfjorden, Vulcanus og Havørnen var til rådighed, og sejlede med hele vejen
rundt om Venø. Ombord på disse skibe var der cirka 350 mennesker. De fulgte
interesseret med i fiskernes opfindsomme manøvrer i den hårde blæst.

Men langt fra alle, der gerne ville, havde kunnet skaffe sig billetter til
ledsagebådene. Derfor stod der flere hundrede mennesker på havnen og ventede.
Og efterhånden som de små slægte kom over målstregen, blev de modtaget af
kraftige hurraråb.
Da alle var kommet i mål, gik man i procession til Struers nyanlagte lystanlæg,
hvor præmieuddelingen fandt sted. Her udtalte formanden for
arrangementskomiteen, Konsul Schou, blandt andet, at selve præmierne ikke
betød noget særligt. Det vigtige var efter hans mening at vække kappelysten
blandt fiskerne.
Om aftenen blev der holdt fællesspisning på Schous Hotel, hvor der blev talt for
Kongen, for Dannebrog, for Fædrelandet og for Kvinden. Derefter var der bal til
kl. 2.
»Festen var i det hele taget godt arrangeret og Særdeles vellykket« fremhævede
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Dagbladet.
Det skulle da også vise sig, at man med dette initiativ havde startet en tradition,
der de næste 50 år var med til at sætte fokus på den lille Limfjordsby.
Kapsejladserne i Struer udviklede sig nemlig hurtigt til at blive Limfjordens
største arrangementer
af den art.
Og selv om kapsejladsideen hurtigt bredte sig til andre byer, så var
kapsejladserne i Struer ubestridt de største folkefester i Nordvestjylland i en
årrække. Begivenheden udviklede sig på en sådan måde, at selv de
landsdækkende blade skrev om den.
I 1903 var der store reportager i både Illustreret Tidende og Hver 8. Dag.
Illustreret Tidende fremhævede fiskernes kapsejladser i Struer som nogle af de
bedste i hele landet, blandt andet pa grund af »...den rentud straalende
Forvovenhcd, den helt brilliantc Raadsnarhed, med hvilken Vanskelighederne
klares. Der er en Stemning og et Humør over de lidet paaagtede Kapsejladser,
som selv fine Øresundsfester undertiden savner.«'
Initiativet til kapsejladserne blev taget af “Fiskeriforeningen for den sydvestlige
Del af Limfjorden”, der var
blevet stiftet på et møde i
Oddesund Nord den 8.
september
1892.
Medlemmerne var fiskere fra
Thyholm, Jegindø, Venø,
Humlum,
Handbjcrg
og
Struer, og den første formand
blev P. Chr. Pedersen fra
Venø.
Fiskeriforeningcn udviklede
sig hurtigt til at blive byens
største forening, og i kraft af overskuddet fra kapsejladserne kunne foreningen
løse en lang rækkc patrængene opgavcr. Man fik for eksempel råd til at udsætte
ørred- og heltyngel i Kilen, - man anskaffede fælles ophalingsgrej og
redskabshuse, - og man etablerede en hjælpekasse som kunne træde til ved
sygdomstilfælde. Man oprettede også en lånekasse, hvor fiskerne kunne låne
penge til indkøb af nye fiskeredskaber.'
Kapsejladserne blev på den måde vigtige elementer i den meget betydelige
omstillingsproces, som fiskerne i den vestlige del af Limfjorden var tvunget ud i.
Og selve den faglige del af kapsejladsen, hvor den enkelte fisker optrænede evnen
til at håndtere den sejldrevne fiskerbåd optimalt, var en meget vigtig del af den
nødvendige professionalisering af fiskeriet.”
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Spændende udstilling om fjordens historie
Lørdag den 4. april slår museet dørene op for sæsonen 2009. Bliv klogere
på fjordens historie i den nye udstilling der bl.a. byder på riggede fjordfartøjer, film, akvarier og et stort åbent ”rørebassin” med krabber og
fladfisk. Hele sommeren er der aften åbent til kl. 21.
Se priser og åbningstider på: www.limfjordsmuseet.dk

30. juni til 30. august: Limfjordsfortællinger - guidede sejlture
på kanalen.
Hver tirsdag, torsdag, fredag og søndag tilbyder Limfjordsmuseet guidede
sejlture på kanalen med afsejling fra museets bådebyggeri kl. 11.00 og
igen kl. 14.00. Vi lægger til ved Kanalbetjenthusene i Lendrup, hvor der
kan købes sodavand, te, kaffe og kage, til venlige priser.
Pris for voksne: 50 kroner. Børn under 12 år: Gratis.
Varighed ca. 1½ time. Pladsbestilling anbefales på 98 67 18 05.
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1. juni til 31. oktober: Særudstillingen ”Fjorden i Fokus”
I samarbejde med Limfjordsmuseet udstiller den anerkendte naturfotograf
Jan Skriver motiver fra et liv ved Limfjorden.

1.juli til 31.august: Limfjordsmuseets sejlende biologer
kommer!
Sommeren igennem kan man møde museets sejlende biologer. De fisker
med børnene, fortæller om fjordens dyreliv, skærer i fisk og krabber,
sejler med på de guidede ture og meget mere.

Torsdage hele juli måned kl. 20: Brodrejninger
Frederik den VII’s brolaug drejer Danmarks ældste drejebro hver torsdag
aften kl. 20 i hele juli måned.

Hele sommeren fra den 1. juni: Kanalbetjenthuset åbnes op
Igen i år åbner Limfjordsmuseet op for kulturarven i Lendrup. Se den lille
udstilling om kanalen og søfarten i Kanalbetjenthuset eller spis den medbragte mad. Husene er åbne hele sommeren og adgangen er gratis.

Hele sommeren fra den 15. juni: Med robåd ud i historien
Fra den 15/6 udlejes de smukke historiske robåde til borgere og turister.
Dermed kan man opleve den unikke Frederik den VII’s Kanal på den
traditionelle måde – ad vandvejen. Museet kan også tilbyde en lækker og
eksklusiv frokostkurv til turen. Forudbestilling af frokostkurve er
nødvendig på 98 67 11 39.

Hele juli og august måned: Fjordens frugter - for børn.
På kajen ved Limfjordsmuseets historiske bådebyggeri er der opstillet et
bassin med krabber, rejer, muslinger, østers og fisk. Her kan ungerne
undersøge nogle af fjordens frugter på tæt hold. Limfjordsmuseet udlåner
desuden krabbefælder, net og redningsveste, så børnefamilier selv kan
se, hvad man kan fange ved fjordbredden.
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Torsdage i juli kl. 1414-16: Muslingekogeskole.
Blåmuslingen udgør den vigtigste fangst for fjordens fiskere, og torsdage i
juni kan man lære at tilberede muslingerne selv under kyndig vejledning
af professionelle kokke. Det koster 100 kroner at deltage, og man melder
sig til på tlf. 99 66 92 00.

Alle fredage i juli fra kl. 17: Smagen af Nordjylland og jazz ved
kanalen.
Alle fredage i juni er der mad og musik ved Limfjordsmuseets Maritime
Oplevelsescenter. I samarbejde med ”Hos Tetzlaff” tilbyder nordjyske
producenter lækre smagsoplevelser fra hele regionen. Fra 18.30 er der
jazzkoncert foran restaurant Kanalfogedens Køkken.

26. juni kl. 19.00: Jazz på kanalen – The real deal!
Fætter Orla og Plus Four spiller sejlende Jazzkoncert ombord på Grevinde
Danner. Der er afgang fra Limfjordsmuseets bådebygger kl. 19. Kl. ca. 20
lægger vi til ved kanalbetjenthusene i Lendrup og fortsætter festen i Land
til kl. 22. Øl, vin og vand købes på stedet til venlige priser.
Tilmelding nødvendig på 98 67 18 05.

Onsdage og torsdage i uge 2727-32: Skonnertsejlads på fjorden.
Piratture kl. 10-12. Sælsafari til Livø kl. 12.30 – 17.30. Solnedgangstur
med spisning kl. 18.30 – 20.30.
Priser, menu og tilmelding på 99 66 92 00

31. juli til 2. august: Kanaljazz, Fjordens fedeste jazzfestival.
I samarbejde med en række jazz-entusiaster kommer jazzfestivalen
”Kanaljazz” hjem! Festivalen afholdes omkring museet og Frederik VII´s
Kanal.
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Søndag den 30. august: DM i østersåbning og champagnechampagnesabling
Limfjordsmuseets Maritime Oplevelsescenter danner igen i år rammerne
om DM i østersåbning og champagnesabling. Fra kl. 14 dyster nogle af
landets bedste kokke og madentusiaster om titlen som Danmarksmester,
der samtidig giver billet til VM. Ud over konkurrencen byder dagen på
live-musik og masser af smagsprøver på østers og champagne.

Mandag
Mandag den 7. september: Træskibsfestivalen Limfjorden Rundt
Limfjordsmuseet er den lokale arrangør af Danmarks største særudstilling,
når Nordens største træskibsregatta traditionen tro starter i Løgstør med
mere end 50 deltagende træskibe. Gastronomi, musik og ægte sømandsstemning går op i en højere enhed dagen igennem.

Hele sommeren: Åbent værksted
På Limfjordsmuseets historiske bådebyggeri er dørene altid åbne i hverdagene. Her kan man møde museets bådebyggere og håndværkere,
mens de arbejder med de gamle fartøjer m.m. Håndværkerne fortæller
gerne om fjorden, fartøjerne og arbejdet.
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RORROR-Cup 2009

Sæt kryds i kalenderen ved den 4. juli og sæt kurs mod Jegindø. I Jegindø
Bådelaug glæder vi os til igen at arrangere ROR – Cup og opleve et par hyggelige
dage sammen med jer. Programmet er det samme som de tidligere år, og husk at
grillen allerede er tændt fredag aften.
På gensyn på Jegindø.

PROGRAM for lørdag den 4. juli
Kl. 8.30

tilmelding og betaling i Æ Bøe`hus

Kl. 9.15

Skippermøde

Kl. 10.00

Første sejlads – 1. start

Kl. 10.05

2. start

Kl. 12.00

Middag – uddeling af madpakker

Kl. 13.15

Skippermøde

Kl. 14.00

Anden sejlads – 1. start

Kl. 14.05

2. start og herefter evt. en tredje sejlads.

Kl. ca. 16.00

Præmieuddeling

Kl. ca. 18.00

Afslutning og helstegt pattegris v/klubhuset.
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JEGINDØ RORCUP 2009
Tilmelding til sejladserne lørdag den 4. juli 2008
Startgebyr kr. 100,Bådtype:___________________________________
Længde :
fod.
Sejlnr.:____________________________________
Bådens Hjemsted:___________________________
Bådens Navn: ______________________________
Damtype : åben____ lukket _____ Ingen dam ___
Ejer:_______________________________________
Skipper_____________________tlf._____________
Antal sejlere:________________________________
(af hensyn til madpakker)
Lørdag aften regner vi med at servere grillet gris med salat og
flutes til kr. 50,- pr kuvert. Af hensyn til planlægningen er det
vigtigt med rettidig tilmelding

Antal kuverter lørdag aften:_____________________
Tilmelding hos
Kristian Munk, Bøhlvej 3, Jegindø, 7790 Thyholm
på tlf. 9787 9035 / 2071 9035
eller e-mail: ek.munk@privat.dk
senest

29. juni
- 20 -

Ø-Havet Rundt 2009 for smakkerjoller
smakkerjoller
Familiesejlads uge 30

Så er det igen tid til at planlægge sommersejladserne, vi starter som sædvanligt i
det hyggelige Gambøt Havn på Thurø
Den 18 og 19 Juli er der ankomst til Gambøt Sejlklub området, der er en meget
fin lille trailer slæbested med plads til bil og telt. vi starter så med afgang mandag
20 Juli ved 10.00 tiden mod det Sydlige Øhav. Arrangementet afsluttes igen 24
juli I nærheden af Svendborg
Øhavet rundt har altid været et arrangement ’’for sjov’’ med mange god børne og
vokne indslag, der er også kapsejlads. Du kan finde mere informationer på :
www.tattart.com hvor man også kan se de mange billeder fra tidligere sejladser
Ingen rigtig tilmelding, man skal bare komme, vi plejer at være en 30/40 mindre
fartøjer !
Vi vil meget gerne have nogle aktive sjægter med igen !
På gensyn og god vind
Robert Peel, Fanø
* Gin II – Fanø *
E-mail : peel-fanoe@mail.sonofon.dk * telf. 7516 4198
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NYT FRA TURUDVALGET.

NORGESTUR
Torsdag den 18.juni til søndag den 21.juni har vi aftalt, at besøge Nordmændene i
Christianssand. Knud og Ole tager deres både med og måske vil flere gøre det.
Ellers kan alle deltage i turen uden båd og alle vil komme ud at sejle. Og man kan
individuelt afkorte turen, hvis det kniber med at holde fri torsdag/fredag.
Nemmeste transport er færge fra Hirtshals til Christianssand. Enten booket af
hver enkelt eller i fællesskab. Søren undersøger billigste muligheder.
Nordmændene vil lave et godt program for os. Heri indgår sejlads rundt Oksø
eller Flekkerøy og en sejlerfest. - Overnatning under tag i Lodshuset på Øksø
eller i "skibbuer på øen" - En herlig oplevelse venter os.
Læs evt. om Sørlandets Seilsjekteforening i Ankertovskrogen nr.1 april 2007.
Skynd Jer at kontakte Søren eller Ole U. hvis du ønsker at deltage eller har
spørgsmål. s.jensen@post.tele.dk oleutoft@privat.dk
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VINDEN DRAR
Sommerturen uge 28 til Fejø

Sommerturen 2009 går til Fejø, hvor vi (sammen med Ringkøbing Smakkelaug)
deltager i Vinden Drar.
Vinden Drar, som i år arrangeres af Fejø Drivkvaselaug (billedet herover), starter
søndag 5.juli og slutter fredag aften 10.juli med en fest.
Arrangørerne arbejder med programmet for ugen, men det vides at der
planlægges sejlture i området.
Deltagelse i Vinden Drar koster ca.600 kr pr. person. (transport mv. er ikke
medregnet.
Du kan læse mere på www.vindendrar.org
Kontakt turudvalget snarest, hvis du ønsker at deltage eller har spørgsmål.

Vinden Drar 2008 i Matvik
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Olsen er død.
Et langt venskab fik en brat ende, da Erik Dancker Jensen - Olsen - døde d. 18.
november 2008 efter en kort tids aggressiv kræftsygdom. Olsen voksede op i
Hald Ege, men meget af familiens fritid blev tilbragt ved og på Hjarbæk Fjord.
Det var da også en folkebådskapsejlads i Skive, der for mere end 25 år siden først
gang bragte Jesper og Olsen sammen. Turen var skæg, og hvem kunne ikke bruge
en tømrer som kammerat, når man kort tid forinden, var blevet den glade ejer af
en sjægt. Et værksted blev fundet i Viborg, mange spanter og bord skiftet, Pia
kom til og lagde navn til sjægten. Et mangeårigt kammeratskab blev grundlagt på
værkstedet og senere på ture og aftenkapsejladser. Og Olsen blev ½ sjægt rigere
da restaureringen var overstået.
Olsen gled naturligt ind i sjægtelauget, og han bestred mange forskellige poster,
gerne af den praktiske slags. Men alt handlede ikke om sjægten.
En vinter fik Jesper sin isbåd færdig og efter den første prøvetur var Olsen solgt så solgt, at han bebrejdende kiggede på ham, da han selv ville køre og sagde:
"Hvad skal jeg så sejle i?!". Dette problem blev selvfølgelig løst, og gennem
årene byggede Olsen et utal af isbåde og deltog aktivt både til DM, EM og VM i
DN-isbådssejlads.
Sjægten gled i baggrunden og kærligheden
atter kastet på Folkebåden (og de senere år
på damptog). Men sammen deltog vi to
familier gerne i sjægteVM.
Og sidste gang vi så
Olsen på hjemmebane i
Hjarbæk var da også til
VM 2008, ikke i sjægt,
men på en bænk på
molen.
Jesper, Olsen og Preben, VM 2008

Olsens sidste hvilested er på Vorde kirkegård. Gravstedet ligger utroligt smukt,
med udsigt over Hjarbæk Fjord. Den fjord, der betød så meget for Olsen – en
tumleplads for sejlads fra barnsben til voksenlivet – sejlads om det nu var sommer eller vinter, sejlads om det nu var med familie eller venner.
Den sidste sejlads over Styks måtte Olsen klare alene, men glemt er du ikke –
æret være dit minde.
Pia og Jesper i Vorde
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Mindeord om Gert Alsted, Ringkøbing Smakkelaug.
Gert Alsted er død.
Gert var en af de stærke kræfter i Ringkøbing
Smakkelaug.
Gert havde været med i mange år og nogle af
sjægtesejlerne fra Hjarbæk kendte ham, men egentlig
kun som man nu engang kender de sejlere man løber
sammen med ved de fælles arrangementer.
Men det blev der lavet dygtigt om på under
sommerturen på Ringkøbing Fjord i 2008. Her var Gert
med hele ugen med sin smakke og besætning. Men
bedst lærte vi ham at kende, da vi om mandagen blæste
inde i Ringkøbing og Gert i hast arrangerede en guidet
byvandring i den gamle købstad. Her blev vi
præsenteret for en skatkiste af viden om byens huse og
mennesker. Også kirken blev besøgt og fik sin historie
fortalt.
Levende og spændende blev historien fortalt og da vi så sluttede af med et besøg
på det lokale mikrobryggeri fik vi en en rigtig hyggelig afslutning på den gode
oplevelse, som Gert gav os.
Kort efter erfarede vi, at Gert var blevet alvorligt syg, og da ringkøbingfolkene
besøgte os til kaffemødet i januar fik vi at vide, at det stod rigtig skidt til.
Gert døde den 23. marts.
En lille trøst er det at vide, at den hilsen og det eksemplar af Leif Tipsmarks bog
om sommertogtet, som vi sendte fra kaffemødet blev til glæde for Gert.
Selv om bekendtskabet med Gert ikke var af meget lang varighed, var han et af de
mennesker – en personlighed – som vil blive husket. Vi vil kigge forgæves efter
ham, når vi næste gang kommer til Ringkøbing og med vemod konstatere, at Gert
ikke længere er der.
Tak Gert, for gode sommeroplevelser på Ringkøbing Fjord i 2008 sammen med
dig.
På vegne af uge-28-besætningerne fra Hjarbæk
Henrik Hvass
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Handicap ??
Har du fået andre sejl eller ny båd?? Eller ændret andre ting???
Du kan hente det nye skema til beregning af handicap på www.sjaegt.dk under
”Aktuelt”
Skemaet downloades og gemmes på egen pc, udfyldes med oplysningerne og
mailes til kapsejladsudvalget knud.soendergaard@privat.dk .
Kapsejladsudvalget
_________________________________________________________________

- 27 -

Faste datoer 2009 - 2010
Forårsmøde:
Første tirsdagssejlads:
Venø Rundt:
Ror Cup, Jegindø:
Sommertur:
Øhavet Rundt:
VM:
Sidste tirsdagssejlads:
Første lørdagssejlads:
Sidste lørdagssejlads:
Kaffeture:
Lørdagsmøder:
Fjordkulturens dag:

2. lørdag i marts kl. 14
Første tirsdag i maj, start kl. 19
Uge 23, weekend
Uge 27, Lørdag
Uge 28
Uge 30
Uge 33, weekend

Søndage i sæsonen, start kl. 13:30
Når sjægtene er på land, 2. lørdag kl. 14 i
november, december, januar, februar.
1. lørdag i februar, kl. 10

Pioner-, kapsejlads- og skurudvalget indbyder til

ARBEJDSAFTEN
Fredag den 24 april fra kl. ca. 1600 til ?
Kaffeudvalget disker op med pølser, kaffe, øl og vand ved 18-19 tiden.
Opgaver :
 Signalmasten klargøres
 Banemærker og pæle klargøres
 Sjægteskur og bænke
 Plus nogle andre småting og måske lidt oprydning
 Nedgangene til broen og måske også broen skal have en tur med en
højtryksrenser
Hvis du har pensler, maleruller, bakker, malings/bundmalingsrester, som måske
alligevel skal smides ud, så tag det med, så vi enten kan bruge det eller skaffe det
af vejen på lovlig vis.
Alle er meget velkomne, - også selv om man kun vil lave ganske lidt, eller blot
deltage i resultatet af kaffeudvalgets udskejelser.
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Er du også glad for

”Ankertovskrogen”?
Så kan du som rigtig mange af vore læsere støtte bladet ved at indbetale et beløb,
- stort eller lille, - på sjægtelaugets konto nr.: 9255 2630416690 - mærket
”Ankertovskrogen”, og dit navn og adresse.


Bladet sendes i dag vederlagsfrit til interesserede enkeltpersoner og til
biblioteker, foreninger, klubber o.s.v. for at informere om sjægtelaugets
liv og levned,



Det på grund af dit bidrag, at vi også i år kan udgive Ankertovskrogen.
Skriv for en sikkerheds skyld dit navn og din adresse i beskedfeltet og
vær sikker på at få bladet med posten. (Brug lang besked).



Bidraget vil gå til dækning af udgifterne i forbindelse med trykning og
udsendelse af ”Ankertovskrogen”.

I stedet for at modtage bladet med posten kan man også opsige bladet pr. e-mail
til ankertovskrogen@sjaegt.dk, - og i stedet tilmelde sig Ankertovskrogens
nyhedsbrev på www.sjaegt.dk under ”Aktuelt”
Så vil man modtage bladet elektronisk ca. 2 uger før ordinær udgivelse.
Redaktionen
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Bagmænd og -kvinder 2009-10
Laugskoordinator
Leif Tipsmark

Svend Madsen
Karl J. Müller
Kurt Herløv
Kaj-L. Larsen
Leif Tipsmark
Jesper Bach

86643737

Sekretariat, pressekontakt
og ”Ankertovskrog”
Leif Nielsen
Leif Mortensen
Leif Tipsmark
Lissie P. Vagner
Henrik Hvass
Per Ørskov
Florian Areiter

Kapsejladsudvalg

Knud Søndergård
Sjoerd Westerhof
Karl J. Müller
Claus S. Nielsen
Jan Nielsen
Grete Jensen
Per Ørskov
Marianne Dyhrberg

86694660
97723165
86643737
86672756
86642746
22128887
96974077

Festudvalg

Dorthe Gammelby
Lillan Wagner
Poul Olsen
Arne Jensen

Teltsjak

Mogens Pedersen
Kurt Herløv
Florian Areiter

86642212
86694198
86610593
97538625
29931750
86642786
22128887
97513471

Skurudvalg

Carl Jensen
Mogens Pedersen
Svend Madsen
Thomas Mikkelsen
Henrik Hvass
Søren Jensen

Dommer tirsdag – lørdag
Anne M. Olsen
Svend Madsen
Lillan Wagner
Følgebåd (Mars)
Carl Jensen

Dommer VM

Knud Søndergård
Henry Poulsen
Holger Hørdum

Pionérudvalg

Knud Søndergård
Sjoerd Westerhof

86673802
86694395
36471812

Økonomi

86642712

86642212
86642205
30266907

86694395
86610593
86642807
86642883
88643737
86642223

98649317
36471812
86603804
86603141

86643084
86642807
96974077

86642712
86643084
86694395
86642813
86642746
86642786

Thorsten Bjerring

86674570

Præmieudvalg
Frank Rømer
Preben Jensen
Henrik Zacho

86642235
86642769
86643456

Kaffeudvalg og lørdagsunderh.
Kurt Oddershede
Knud Søndergård
Lillan Wagner

86642212
86694198
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86614505
86642212
36471812

Juniorudvalg

Henrik Hvass
Kurt Oddershede
Karl Muller
Bertil Eek.Hansen
Bjarne Olsen
Michael Jacobsen
Jan Nielsen
Thorsten Bjerring
Svend Madsen
Kerstin Søndergård
Henrik Munk
Følgebåd:
Knud Søndergård

Prosjægtudvalg

Leif Tipsmark
Henrik Hvass
Kurt Oddershede
Kaj-Lykke Larsen
Knud Søndergård

Webmaster
Leif Nielsen

Turudvalg

Søren Jensen
Karl J. Müller
Svend Madsen
Bjarne Olsen
Florian Areiter

Bibliotekar

Sjoerd Westerhof

Faneudvalget
Leif Tipsmark
Bjarne Vagner
Henrik Hvass
Suppleant:
Sjoerd Westerhof

86642746
86614505
86610593
22428926
86612953
30317628
29931750
86674570
86694395
86643101

86643737
86672756
86642746
86694198

Havne/pladsudv. Hjarbæk
Kommunens repr.:
Knud Søndergård
Sjægtelaugets repr.:
Leif Tipsmark

86642212

86642212
86643737

Kontaktpersoner til andre laug
Sundsøre Pakhus Støtteforening:

86643737
86642746
86614505
86642883
86642212

Svend Madsen
86694395
Nordvestjysk Fjordkultur:
Finn Pajbjerg
97868102
Venø Bugt Sjægtelaug:
Niels Møller
40339113
Vesthimmerland Sjægtelaug:
Per Hansen (priv)
98676713
Limfjordsmuseet:
98671805
Jegindø Bådelaug:
Anker Sørensen
97879266
Staun Bådelaug:
Bjørn Hedegaard
20277258
Leif Skytt
98355424
Ringkøbing Smakkelaug:
Jørgen Jensen
21496859
Limfjordens Træskibslaug:
Christian Rytter
22468814
Sørlandets Seilsjekteforening:
Ole Utoft
86642096

86694660

86642786
86610593
86694395
86612953
96974077

86694198
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Email til redaktionen:
ankertovskrogen@sjaegt.dk

Afsender:
ANKERTOVSKROGEN
v. Per Ørskov
BS Ingemanns Vej 8
8800 Viborg

Id–nr. 47949

