Ankertovskrogen
Hjarbæk Sjægtelaug
Nr 2

Juni 2008

Limfjordsmuseet.

www.sjaegt.dk

31. Årgang

Dengang dronningen kom forbi!!!!
Lederen
- af Lissie P. Vagner

For mange år siden var der opstået den tanke, at der på havnen i
Hjarbæk skulle opstilles tavler, der kunne orientere tilrejsende om
byens kvaliteter på godt og ondt. Efter lange og trange forhandlinger med de bestemmende myndigheder var tiden endelig
kommet til, at tavlerne skulle afsløres.
Det kunne ikke blive for godt, så derfor havde byens bedste været
en tur i staden for at forelægge sagen for landets regent, der
havde sagt ja til at afsløre tavlerne. Hun var alligevel i omegnen,
så det betød ikke noget at skulle sejle forbi.
Byens børn havde fået fri fra skole og stod nu på havnen, klar
med flag til at modtage regentparret, der kom sejlende i en til den
dag flot rigget sjægt, nemlig ikke mindre end den ca. 100 år
gamle ”Brødrene” – flagskibet i den stolte flåde, som hun skulle
præsenteres for.
Stolt stod de ind af havnen og alle, - store som små, - råbte
hurra……….
…. men ak, det er bare en drøm, altså ikke det med tavlerne, den
er god nok. En god ting, der bliver studeret meget, både af lokale
og turister, der lægger vejen forbi og undrer sig over, hvad det er
for både, der ligger og er grundlag for en spændende
kulturbevaringsinstitution.
Lissie P. Vagner
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Informationstavlerne afsløret

Så lykkedes det ! Pinselørdag afsløredes på stejlepladsen i Hjarbæk, tre
informationstavler der i tekst og billeder, fortæller historierne om henholdsvis
Limfjordssjægtens, Hjarbæk Havns og Hjarbæk Sjægtelaugs historie.
De tre informationstavler der hver er 90x120 cm er fyldigt tekstet og rigt
illustreret.
Opgaven har været delt dels mellem Viborg Stiftsmuseum,
Limfjordsmuseet og Hjarbæk Sjægtelaug. Viborg Stiftmuseum har leveret tekst
og illustrationer til tavlen om Hjarbæk Havn. Hjarbæk Sjægtelaug har stået bag
tavlen om sjægtelaugets historie og Limfjordsmuseet har leveret tekst og
illustrationer om sjægtens historie og betydning for Limfjorden som helhed.
Desuden har Limfjordsmuseets værksted fremstillet de smukke rammer hvori
tavlerne er monteret og stået for den elektroniske opsætning og trykningen af
informationstavlerne. Det rent praktiske er varetaget af Hjarbæk Sjægtelaugs
Pionerudvalg. Efter at kommunen har opsat nye lærkestammer omkring
stejlepladsen, falder tavlerne nu godt ind i miljøet på stejlepladsen.
Det tidligere Viborgs Amts naturkontor, påskønnede endvidere initiativet og ikke
nok med det - man ydede et kontant tilskud. Desuden har Friluftsrådet ydet et
tilskud.
Tavlen om havnens historie blev afsløret af Søren Jensen. Søren tog tjansen på
vegne af hans far - tidligere havnefoged Arne Jensen der var forhindret. De to
andre tavler blev afsløret af henholdsvis, sidst tilkomne sjægteskipper på ”Fusk”
Florian Areiter samt Karin Berthelsen, enke efter nyligt afdøde sjægteskipper
Hans Berthelsen.
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Smakker ved Fahl
Med tilladelse af Olav Martinsen bringer ”Ankertovskrogen” artiklen om smakkerne på Ringkøbing
Fjord, - bragt første gang i ”FRAM” i 1993.*

Hvad er en smakke?
Ordet smakke betyder almindeligvis et mindre, oftest klinkbygget fartøj, hvor
sejlføringen består af et næsten firkantet sprydsejl (sejlets yderste hjørne spændes
ud med en sprydstage). Her bruges ordet om de smakkejoller, som tidligere har
været så almindelige ved alle de danske fjorde og kystegne. Bådene brugtes til
samfærdsel og fiskeri m.m. f.eks. mellem øerne i det sydfynske øhav. De blev
bygget lokalt, oftest i et tæt samarbejde med brugerne og blev derfor tilpasset
lokale behov og krav. Så derfor er en smakkejolle egentlig mange ting.
Skrogets form og størrelse,
dybdegang og indretning, var
derfor forskellig. Rigningen
var også forskellig, på nogle
skulle masten let kunne tages
ned, den stod derfor blot i et
hul i en tofte, andre havde
flere master.
Sprydsejlet stod i nogle
tilfælde alene, i andre var der
også både fok, klyver og
topsejl.
Smakkerne
har
forskellige benævnelser i de
forskellige egne af landet.
Bygning af den nye båd på værkstedet på Fahl Kro Museum
(Foto, Olav Martinsen)

Ringkøbing Fjord
Her på egnen havde de smakkeriggede
både følgende benævnelser: Sejljolle
eller jolle (mindre både beregnet til
fiskeri), rusebåd (en lidt større båd som
foruden til fiskeri også blev brugt til
transport), slæbebåd (åledrivkvase som
ofte kunne være en ombygget havbåd,
som dog i de fleste tilfælde førte
gaffelsejl), og endelig var der havskibe
og havpramme (til fiskeri fra kysten).
Sejltegning til 17 fods Klegod - jolle konstrueret
efter opmåling af det originale bomuldssejl.
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Opmåling (opstalt) af I6fods Klegod jolle. Tegn. Olav Martinsen.

Langt op i vort århundrede har bådene været helt uundværlige her i fjorden.
Foruden til fiskeri, har de tjent som fragtbåde for mange forskellige ting, som
måtte hentes især i Ringkøbing, f.eks. kul og byggematerialer. Meget hø blev
transporteret til Klitten fra Tipperne pr. båd. Det fremgår f.eks. af følgende citat
af den dengang 82 årige Christen O. Sørensen, som i 1931 skrev i sine
erindringer: »Jeg havde en yngre broder ..til daglig kaldet Kræ Kransen. Han
blev konfirmeret i 1874, og han fiskede hjemme, så ville vi fiske selv. Men
allerførst skulle vi have en
dygtig
sejlbåd
bygget.
Sognefoged Jens Pesen var
jo en dygtig både-bygger, og
så blev der en bestilt hos
ham, som blev bygget i 1873.
Arbejdet blev mest udført af
hans dygtige og solide
mestersvend Peder Aa...
Båden blev bygget af eg og
kobberklinket. Den var en
del mere drægtig end de
almindelige
rusebåde
dengang, da den var
beregnet til fragtfart med
Jolle bygget af Jens Jørgen Hansen til Klaus Ole Kristensen
strandingstømmer, hvoraf vi
(bagest i båden), fotograferet i Hvide Sande engang sidst i
30'erne.
i forårstiden befordrede en
Foto. tilhører jens Andreas Kristensen (forrest i båden), Hvide
hel del pr. båd... Det var en
Sande.
dejlig solid båd at sejle med.
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Den eneste sejlsport, der fandtes dengang var, når der kom andre sejlere, som
man kom til at slutte følgeskab med. Indtraf følgeskabet med en af Holmslands
rusebåde, så måtte der gives nøje agt på, at det hele var som det skulle være, for
de var ikke så nemme at plukkes med. Sejlene måtte strækkes i fallerne... og
sværdet måtte stå på sin bestemte plads. Disse rusebåde fra Holmsland var jo
fjordens bedste sejlere og flot udstyret i alle måder. Med svag vind kunne vi
vanskeligt følge med, men når det blæste op til stiv kuling, og vi havde godt
ballastet, kunne vi nok få både den ene og den anden at se agterude... «
Egnstypen
Via gamle beskrivelser, fotos og tegninger, samt de fra tilbageværende både,
toner følgende billede af den lokale sejlbåd frem. Lavt og bredt, klinkbygget
skrog. Skarp, men ikke særlig dyb køl, da man skulle kunne komme ind over de
store grunde. Nogle har været bygget over en flad plankekøl, og har så haft en
sænkekøl. Tidligere var det helt åbne både, men efterhånden fik de fleste dæk. De
som brugtes til fiskeri i fjorden, havde dam så fangsten kunne transporteres
levende. Sejlføringen bestod af et sprydsejl, typisk var det meget højpikket, dvs.
at hjørnet som spiledes ud af sprydstagen, peger meget opad. Derudover førtes
også fok, klyver og på nogle også topsejl.

Ny 16 fods Klegod-jolle, med 5 personer ombord, bemærk pladsforholdene (Foto, Olav Martinsen).
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Bevaringsarbejdet
Der findes kun ganske få bevarede både og disse er kun bevarede i kraft af, at de
er blevet belagt med glasfiber. Typisk har de også fået ilagt motor og er blevet
ombygget en del i tidens løb. En af de sidste personer her på egnen, som byggede
sejlførende både, var Jens Jørgen Hansen fra Klegod. Der findes mindst to
sejljoller bygget af ham her i Ringkøbing Fjord. Den ene er på 16 fod og er
hjemmehørende i Ringkøbing, den anden 17 fod og ligger i Tyskerhavn i Hvide
Sande, begge bådene er bygget i 1930'erne. En opmåling af disse to både er nu
grundlaget for at nye kopibåde kan bygges.
På værkstedet på Fahl Kro Museum, har vi i årets løb bygget en sådan sejlbåd,
man kunne passende kalde det en Klegod-jolle. Arbejdet er delvist udført med
ufaglært arbejdskraft, som et beskæftigelsesprojekt der Egvad Kommune. Den
direkte hensigt med arbejdet var bl.a. at demonstrere bådebyggerhåndværket for
publikum.
Men et væsentligt argument er også, at vi ønsker at genoplive den lokale
bådekultur, såedes at de brune sprydsejl igen bliver en naturlig del af
fjordbilledet.
Et godt bidrag til bevaringsarbejdet kom da museet sidste efterår fik mulighed for
at erhverve en gammel sejljolle, som angivelig skulle være bygget engang først i
30'erne. Denne båd var trods visse ombygninger, aldrig blevet glasfiberbehandlet,
og de gamle bomuldssejl var bevarede. Der skal ganske vist skiftes nogle revnede
bord og et nyt dæk skal der også til, men efter en grundig renovering og et sæt
nye sejl, vil jollen igen kunne sejle på fjorden.
Under sejl påny
Måden vi har tænkt os sejljollerne aktiveret på igen, er i formidling og som
udlejning. Det skal fremover være muligt, at den besøgende, som har
forudsætninger herfor, kan leje en godkendt smakkejolle, og efter eget valg sejle
på en- eller flerdagsture på fjorden. Hvis der viser sig behov, er det tanken at
indrette primitive overnatningssteder ved nogle af de gamle fjordhavne. Museets
Naturskole, som nu i flere år har taget skoleklasser med ud på fisketure på
fjorden, i motorbåd, kan herefter også anvende jollerne. I det hele taget er de
gamle egnstypiske både så stabile og sødygtige, at man vanskeligt vil kunne finde
nogle bedre egnet til udlejning og formidling. Samtidig betyder den ringe
dybdegang, at de fleste områder af fjorden kan besejles og de små ydmyge
landingspladser kan anløbes.
Vi har således forventninger til en ny og aktiv museumsaktivitet, hvor nye
»gamle« bådtyper går en lys fremtid i møde. Det nye tilbud er et godt alternativ til
plasticalderens fritidsmaskiner.
*Tidsskriftet ”FRAM” var indtil 2006 den fælles årbog Fra Ringkøbing Amts Museer, - red.
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Store legedag
Hvert andet år afholder Viborg
kommune et stort arrangement for
børn - store legedag kaldes det - og
i år var temaet VAND.
Arrangementet fandt sted lørdag,
den 31. maj ved "Nørresøbadet",
der
er
kommunens
gamle
badeanstalt ved Viborg Nørresø.
Der var masser af spændende tilbud
til børnene og alle de foreninger,
der havde det mindste med vand at
gøre stillede op med tilbud om "at
prøve". Det var kajakklubben,
roklubben, dykkerklubben, svømmeklubben, sejlklubben o.s.v. og
desuden deltog en del af ungdomsog fritidsklubberne med alle mulige fantasifulde og hjemmestrikkede flydende
objekter i et "show-boat-race"
Sjægtelauget deltog naturligvis også.
Vi - Knud selvfølgelig - havde
til formålet transpor-teret "SIF"
ind i det ferske vand.
Besætningen var Michael fra
"Flyvefisken" og undertegnede.
Som følgebåd havde vi lånt en
motorjolle af sejlklubben, som
til gengæld låner vores følgebåd
"Mars" til et af deres
arrangementer. John fra "Freja"
havde stillet sig til rådighed som
skipper på jollen, men motoren
gjorde knuder, så Viborg Brandvæsen trådte til som sikkerhedsbåd for "SIF" - tak for det.
Vi fik sejlet en del ture med glade børn og deres forældre i det fine vejr med en
passende vind, selv om vindforholdene på sådan en indsø er noget specielle og
uberegnelige.
Vi havde en rigtig god og hyggelig dag på søen og det tror vi også de gæster vi
sejlede med havde. Hvis sådan et arrangement skulle blive gentaget; kunne vi
sagtens finde på at deltage igen.
Henrik Hvass
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Venø Rundt 2008.

Arkivfoto

Venø Rundt igen – igen –igen uden for meget vind. Det lykkedes desværre heller
ikke i år at sejle øen rundt, indenfor den af sejladsudvalgets fastsatte tidsramme.
Der kom efterfølgende flere gode forslag frem, om en anden form for afvikling af
sejladsen – forslag som sejladsudvalget selvfølgelig tager til efterretning.
Det er jo som bekendt svært at spå om vejret, men de sidste to års sejltider ligger
godt nok langt fra den snart 20 år gamle rekord, på 1 time og 55 minutter for en
tur hele øen rundt. Det var også under helt ekstreme gode vindforhold. Fra
sejladsudvalgets side tror vi hvert år ”på ekstreme gode vindforhold”! Personligt
syntes jeg ikke nogen skal sidde i åben båd, i bagende sol, mere end max. 6 – 7
timer, - uanset hvornår vi starter. Så må vi hellere gå over til at overveje
”natsejlads”!!!
Tak for et godt fremmøde og en positiv stemning – trods vejrgudernes manglende
samarbejde. Vi fik, traditionen tro, udskænket vore to faste præmier, Kvajepøsen
og Bådshagen. Kvajepøsen gik i år til Ingeborg Munch, Struer,
med
begrundelsen ”som lokal båd burde man kunne undgå at gå på grund i færgelejet
– selv på trods af en kraftig strøm”!!
Bådshagen tilfaldt de 3 unge sejlere i Stormfuglen fra Struer Søtrop. Dejligt med
deltagelse af 3 friske unge sejlere. Lad og se nogle flere af dem.
Tak til deltagerne i Odin Teatrets spektakulære totalteaterforestilling Fredag aften
i Struer Havn. Det var en festlig og flot forestilling, hvor sjægtene blev fremvist
på flotteste måde for et stort lokalt publikum.
Vi ses forhåbentlig til en ny dyst på Jegindø den 5. Juli.
Niels

-9-

- 10 -

Program for VM 2008.
2008.
Verdensmesterskabet for sjægte og lignende både fortsætter i den form det
blev afviklet i sidste og forrige år. Det betyder, at programmet i store træk
vil blive som følger:
Fredag den 15. august 2008.
Kl. 17.00.

Skippermøde.

Kl. 18.00.

Starten går for ”Prologen”, der er en sejlads, der ikke tæller til
med til VM. Man kan sagtens deltage i VM uden at have deltaget
i Prologen.

Kl. ca. 20.

Efter Prologen er der VM-velkomst og tændt op i grillen til
medbragt mad. Øl, vand og vin kan købes i teltet. Medbring
gerne et musikinstrument og giv et nummer.

Lørdag den 16. august 2008.
Kl. 08.30:

Skippermøde på ydermolen. Her meddeles tidspunktet for
1.sejlads. Anden sejlads sejles umiddelbart efter afslutningen på
1. sejlads.

Kl. ca. 12.30.

Frokostpause.

Kl. 14.00.

Tidspunktet for 3. (og sidste) sejlads kan ses på opslag ved
sjægteskuret.

Kl. 18.00

VM-festen starter i teltet. I løbet af aftenen vil der være
præmieoverrækkelse.

Søndag den 17. august 2008. (reservedag)
Kl. 09.00.

Fælles morgenkaffe og rundstykker på havnen, hvis vejrguderne
har gjort det muligt at afvikle lørdagens
sejladser.
Arrangementet er inkluderet i prisen for deltagelse
i VM-spisningen.
Søndag er nemlig reservedag for udsatte sejladser.
Hvis der sejles søndag, er der præmieoverrækkelse umiddelbart
efter sejladsen.
Kapsejladsudvalget.
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VM FEST 2008
Lørdag den 16. august kl. 18.00

Efter forhåbentligt vellykkede sejladser er der kæmpefest for alle. Den vil foregå
efter det gode og velkendte koncept med præmieuddeling, god mad, taler, sang og
ikke mindst levende musik og dans.


Slagter Storm i Løgstrup sørger for det kulinariske og mon ikke det
bliver godt. Menuen bliver: 2 slags kød, salat og flødekartofler, - samt is
til dessert.



Musikken er ny i år og leveres af DOORSTEP. De forstår sikkert at
fylde dansegulvet med danseglade sjægtesejlere (og ikke-sjægtesejlere).



På trods af at melet og benzinen samt al muligt andet er steget er det
muligt at holde den lave pris af 190 kr. for voksne og 50 kr. for børn (715 år)

Tilmelding på www. sjaegt.dk eller skema her i bladet. Der er begrænset antal
pladser (240 stk.) så tilmeld jer i god tid. Sidste frist er lørdag den 9. august.

Vi glæder os til at se Jer alle i Hjarbæk.
Husk: Der er morgenmad søndag morgen
for alle der har lyst til at deltage.

Med venlig hilsen

FESTUDVALGET
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TILMELDING til VM - FEST 2008
Navn: ____________________________ Tlf.: ________________
Fra båd (eller både): _____________________________________
Antal børn (7-15 år) a’ 50 kr.: ________
Antal voksne a’ 190 kr._______

Tilmelding senest den 9. august kan foretages enten:




online på www.sjaegt.dk (helst) eller…
pr. email til:
lilwag@live.dk eller…
pr. post til:
Lillan Wagner
Hvidbjergvej 7
8831 Løgstrup.
Tlf. 3647 1812

Det vil være en meget stor hjælp hvis I (også senest den 9.august)
vil indbetale via bankoverførsel til:
Nordea Bank reg: 9255 kt.: 4377323063..
Husk at notere i beskedfelt: VM08, navn, antal voksne + antal børn.
- f.eks: VM08 Jens Jensen 2+2
Der kan undtagelsesvis dog stadig betales ved afhentning af billetter
fredag aften /lørdag formiddag under stævnet.
På forhånd tak
Med venlig hilsen
FESTUDVALGET
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Tilmelding til VM sejladserne
den 15.-16. og 17.august 2008 i Hjarbæk

Benyt onlinetilmelding på www.sjaegt.dk ,
- eller nedenstående blanket
Deltager også i ”Prologen” fredag aften: Ja: ____ Nej: ____(Tæller ikke til VM)
Bådtype: _______________________ Sejlnr.: _______
Evt.andre kendetegn: __________________________________________
Bådens navn: __________________ Hjemsted: _____________________
Byggeår: ___________ Længde: _____________ cm
Sejldugstype:

Fok:.________________________
Storsejl: _____________________
Topsejl: _____________________

Ejers navn: ____________________ Tlf./mob./mail: _________________
Skipper: ______________________Tlf./mob./mail: _________________
Ejers eller skippers underskrift herover er samtidig garanti for at båden er
ansvarsforsikret. Startpenge 100 kr kan betales ved afhentning af løbspapirer.
Tilmelding senest tirsdag den 12. aug. enten pr. post eller e-mail til:
Knud Søndergård, Søndersiden 12, Hjarbæk, 8831 Løgstrup,
knud.soendergaard@privat.dk Tlf. 86 64 22 12
eller til: Lillan Wagner, Hvidbjergvej 7, 8831 Løgstrup.
lilwag@live.dk
Tlf. 36 47 18 12
Kapsejladsudvalget
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VM 2008
2008, praktiske oplysninger.
Der sejles tre sejladser om lørdagen, mens søndag er reservedag for udsatte
sejladser.
Startlinien udlægges så der startes på kryds, og mållinien er ud for havnen.
OBS OBS OBS OBS!
Banen for små sjægte og små smakker (3. løb) vil være kortere end den bane
de øvrige klasser sejler. Banen for de små både er kortet ned ved, at der er
udlagt et rødt kryds-mærke tættere på startlinien. Dette mærke skal altså
ikke respekteres af de øvrige klasser. Alle andre mærker (hvide mærker) er
de samme for alle klasser.
Mellem 1. og 2. sejlads vil vi, - hvis det skulle ske, at en eller to både er meget
langt efter de øvrige både - give dommerne mulighed for at tage båden(e) i “mål”
med den placering de ligger til. Hvis det bliver aktuel vil der blive givet besked
fra en af følgebådene, og båden kan sætte kurs direkte til startlinien for 2. sejlads.
Det er vigtigt at følge med i starttidspunktet for 3. sejlads, der annonceres ved
opslag på sjægtelaugets skur (det ligger nær festteltet) i frokostpausen.
I lighed med tidligere år vil der blive udleveret farvede vimpler, der viser hvilken
klasse de enkelte både sejler i. På dommer-båden vil klasseflag i samme farver
blive anvendt som startflag.
Startproceduren er som følger:
 6 minutter før 1 løb: 1 skud. Baneflag sættes.
 5 minutter før 1. løb: 1 skud. Klasseflag sættes.
 Start 1. løb: 1 skud. Klasseflag ned og klasseflag for næste løb sættes.
 Startskuddet er samtidigt 5 minutters skuddet til andet løb.
 Startskuddet til 2. løb er 5 minutters skuddet til 3. løb.
Det er altså kun før 1. løb i hver start at der skydes for 6 minutter. Svigter et skud,
er flagene gældende signaler.
Bemærk: Startproceduren for ”Prologen” fredag aften annonceres ved
Skippermødet før sejladsen.
De øvrige regler for kapsejladsen er ophængt på sjægtelaugets skur .
Der er VHF-radio på alle følgebåde, men husk, at sikkerhed for båd og besætning
altid er skipperens ansvar.
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- og et par yderligere praktiske oplysninger:


Alle bedes sørge for at bådens nummer (det rigtige !) føres i sejlet.
Måldommerne har meget svært ved at identificere nummerløse både når
solen – forhåbentligt – skaber et kraftigt modlys.



Kran og slæbested kan som sædvanlig benyttes. Undlad at lade bådene
ligge ved slæbestedet eller kran. Broen i havnens inderste sydlige del
(over mod kroen) bedes benyttet.



Benyt gerne online-tilmeldingen på www.sjaegt.dk og send den til tiden.
Vi vil hellere, at man tilmelder sig og bliver væk, end det omvendte. Det
skyldes, at det er mere besværligt at presse sidste-øjebliks tilmeldte både
ind i løbspapirer, end det er at strege dem ud !



Løbspapirer og spisebilletter bedes afhentet i festteltet straks efter at det
åbnes fredag. For dem der først ankommer sent fredag eller tidlig lørdag
vil løbspapirerne også kunne afhentes i skuret lørdag kl. 8.30.



Der vil være de sædvanlige camperingsmuligheder syd for havnen og på
pladsen ved sejlklubben.



Der bliver stillet en strømforsyning op ved kranen som SKAL bruges af
de camperende på sejlklubbens plads. D.v.s. at sejlklubbens strømsteder
IKKE bør bruges af hensyn til øvrige i havnen.

Kapsejladsudvalget

- 18 -

Ankertovskrogen

Deadline for indlæg til
er den

er et upolitisk og
økonomisk uafhængigt
tidsskrift udgivet af

01-09-08

Hjarbæk Sjægtelaug

Indlæg kan sendes til:

Redaktionen:
Leif Nielsen, ansv.red.
Per Ørskov, udgiver
Henrik Hvass
Leif Mortensen
Lissie Vagner
Leif Tipsmark

Leif Nielsen
Brinken 7, Låstrup
8832 Skals,
tlf.: 86694660

Email: ankertovskrogen@sjaegt.dk

Tryk: Hjarbæk Sjægtelaug
Oplag: 315 stk
Forsidebillede: Limfjordsmuseet med deltagere i
”Limfjorden Rundt” i baggrunden.

OBS: Bidrag til bladets beståen indsættes på kt. nr.: 9255 2630416690

ROR-Cup 2008

PROGRAM for lørdag den 5. juli
Kl. 8.30
Kl. 9.15
Kl. 10.00
Kl. 10.05
Kl. 12.00
Kl. 13.15
Kl. 14.00
Kl. 14.05
Kl. ca. 16.00
Kl. ca. 18.00

tilmelding og betaling i Æ Bøe`hus
Skippermøde
Første sejlads – 1. start
2. start
Middag – uddeling af madpakker
Skippermøde
Anden sejlads – 1. start
2. start
Præmieuddeling
Afslutning og helstegt pattegris v/klubhuset.
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JEGINDØ RORCUP 2008
Tilmelding til sejladserne lørdag den 5. 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. 97879035/20719035
eller e-mail: ek.munk@privat.dk
senest

30. juni
- 20 -

ELLEN MARSSVINS KAFFEKANDESEJLADS
2008
23. - 24. august for smakkejoller og mindre gaffelriggere

TILMELDING INDEN D. 16.AUGUST
PRIS PR. PERSON: 300 kr.
INKL. PRISEN ER:
 STARTGEBYR
 OVERNATNING
 HELSTEGT LAM + TILBEHØR
 MORGENMAD OM SØNDAGEN
Strynø Brovej 12, Strynø
5900 Rudkøbing
Tfl. 6251 5599
Mail. info@smakkecenter.dk
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”LOA” søsat og lagt til kaj …
Medens Hjarbæk Sjægtelaug var på
udflugt til Fregatten Jylland, blev ”Loa”
dem 10. november søsat og slæbt til kaj
ved Hedegaards kaj i Nørresundby. Der
var dømt folkefest i Aalborg og
Nørresundby, tusindvis af mennesker
overværede søsætningen. Togene der
passerede på jernbanebroen, måtte bruge
fløjten fordi mange tilskuere, benyttede
den gode udsigt fra banelegemet ved
LOA-værft. Skibets gudmor, Loa Ryge
Johansen, der forestod dåben, blev sågar
reder nr. 1.000. Nogen spænding var der –
ville LOA holde tæt ?
230 m² kobber beskytter LOA’s skrog.
Holdt tæt det gjorde hun ! Herefter blev
hun slæbt til kaj længere østpå i havnen.
Siden har der været arbejdet flittigt under
dæk. Der indrettes med køjer, bænke og
borde og øvrigt apteringsarbejde under
dæk pågår. Der er ikke megen lighed
mellem de 32 køjer – så det er et
tidskrævende arbejde.
På værftspladsen ved jernbanebroen
arbejdes der med master og ræer i det
fineste Douglasfyr. Ved et besøg i midten
af marts var bovsprydet på plads. Det
forventes at LOA er sejlklar i år, håbet er
til sommer. Hvis du er i Aalborgområdet,
så kig ned og se hvorledes arbejdet
skrider frem. Hjarbæk Sjægtelaug er
medlem af rederklubben og som sådan er
man velkommen ombord til en ”kigger”.

Tekst Leif Tipsmark
leif@tipsmark.dk
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SOMMERTUR PÅ RINGKØBING FJORD 2008 – UGE 28

Søndag den 6. juli
Ankomst, søsætning, opstilling af telte.
Ringkøbing Smakkelaug er vært for fællesgrill søndag aften.
Mandag den 7. juli
Skippermøde kl. 10.00. Derefter afsejling mod Stauning Havn. Sejlturen bliver på
cirka 12 sømil.
Tirsdag den 8. juli
Skippermøde kl. 10.00. Derefter afsejling mod Bork Havn. cirka 7 sømil. Bork
Havn er et gammelt fiskerleje, som er blevet til et moderne turiststed, så der er
lidt for enhver smag. Hvis der bliver tid og er interesse for det, bliver der en tur
ud på Tipperne, som er et fredet, unikt fugleområde.
Onsdag den 9. juli
Skippermøde kl. 10.00. Derefter afsejling mod Nymindegab – cirka 13 sømil.
Nymindegab var den sidste naturlige udsejling fra Ringkøbing Fjord til havet. Vi
har fået én til at fortælle om Ese Husene og om det fiskeri, som var engang.
Torsdag den 10. juli
Skippermøde kl. 10.00. Derefter afsejling til Hvide Sande i den gamle sejlrende.
Cirka 10,5 sømil. Det er en smuk tur, hvor man har sivkanten lige ved siden af
båden, men man skal holde øje med vinden. I Hvide Sande er vi blevet bedt om at
lande på stranden foran Fiskeriets Hus (museum og akvarium,
www.fiskerietshus.dk). De sørger så for, at afvandingsslusen er lukket mens vi
ligger der, ligesom de sørger for at vi kan fortøje bådene forsvarligt.
Fredag den 11. juli
Skippermøde efter aftale. Havbåden Thomas og Fiskeriets Hus vil arrangere en
tur over på Beddingen med mere. Vi aftaler afsejlingstidspunktet for turen fra
Hvide Sande mod Ringkøbing.
Interesserede kan kontakte Søren på tlf. 86642786 / mobil 29468483
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ANNONCER
Sjægt til salg.

Sælges

17 fod med dam.
Bygget af Jens Furbo i 1991.
Sejl som nye.
Trailer uden bremser.

18 fod's Sillerslevsjægt - Marie af
Nibe - bygget år 2004 af
bådebygger Svend Madsen, Skals.
Har kun været i vandet 2 sæsoner,
alt som nyt, trailer medfølger.

Pris 20.000.
Sælges, da det er helt umuligt at
få bådplads i Stinesminde, og den
skal ikke ligge for svaj!

Henv:
Knud Erik Tomra
Bryggen 32, 9240 Nibe

Grethe Nielsen
Borgervej 18, Oue, 9500 Hobro
Tlf: 98 55 83 18

Tlf: 98 15 94 21 eller 40 36 97 21

Faste datoer 2008 - 2009
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
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Er du også glad for

”Ankertovskrogen”?
- og synes du også, at det er rart at være fri for reklamer ?
Så kan du 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, - og det er ingen hemmelighed at økonomien siden
bortfald af portostøtten ikke længere hænger sammen.



Derfor vil det afhænge af dig, om vi kan fortsætte i fremtiden, - men
støtter af bladet vil helt sikkert blive favoriseret ved udsendelse af blade,
- så skriv for en sikkerheds skyld dit navn og din adresse i beskedfeltet.
(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/ankertovskrogen.
Så vil man modtage bladet elektronisk ca. 2 uger før ordinær udgivelse.
Redaktionen
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Bagmænd og -kvinder 2008
Kurt Herløv
Kaj-L. Larsen
Leif Tipsmark
Jesper Bach

Laugskoordinator
Henrik Hvass

86642746

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

Festudvalg

86694660
97723165
88643737
86672756
86642746
22128887

Dorthe Gammelby
98649317
Lillan Wagner
36471812
Poul Olsen
86603804
Henrik Rasmussen………40905710
Arne Jensen
86603141

Teltsjak

Kapsejladsudvalg
Knud Søndergård
Sjoerd Westerhof
Karl J. Müller
Claus S. Nielsen
Jan Nielsen
Grete Jensen

Mogens Pedersen
Kurt Herløv

86642212
86694198
86610593
97538625
29931750
86642786

Carl Jensen
Mogens Pedersen
Svend Madsen
Thomas M.
Henrik Hvass
Søren Jensen

86673802
86694395
36471812

86642212
86642205
30266907

Pionérudvalg
Knud Søndergård
Sjoerd Westerhof
Svend Madsen
Karl J. Müller

86642712
86643084
86694395
86642813
86642746
86642786

Økonomi

86642712

Dommer VM
Knud Søndergård
Henry Poulsen
Holger Hørdum

86643084
86642807

Skurudvalg

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

86642807
86642883
88643737

Thorsten Bjerring

86674570

Præmieudvalg
Frank Rømer
Preben Jensen
Henrik Zacho

86642235
86642769
86643456

Kaffeudvalg og lørdagsunderh.
86642212
86694198
86694395
86610593

Kurt Oddershede
Knud Søndergård
Lillan Wagner
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86614505
86642212
36471812

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

Faneudvalget
Leif Tipsmark
Bjarne Vagner
Svend Madsen
Suppleant:
Sjoerd Westerhof

86642746
86614505
86610593
22428926
86612953
30317628
86642786
29931750
86674570
86694395
86643101

Ole Utoft
Poul Olsen
Knud Søndergård

Kommunens repr.:
Knud Søndergård
Sjægtelaugets repr.:
Leif Tipsmark

86643737
86642746
86614505
86694198
86642883
86642786
86642212

Følgebåd

86643737

N.C. Olsen (Plys)

Sundsøre Pakhus Støtteforening
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
Ringkøbing Smakkelaug
Jørgen Jensen
21496859
Limfjordens Træskibslaug
Christian Rytter
22468814

86694660

86610593
86694395
86612953
86642786

Bibliotekar
Sjoerd Westerhof

86642212

Kontaktpersoner til andre lav

Turudvalg
Karl J. Müller
Svend Madsen
Bjarne Olsen
Søren Jensen

86642096
86603804
86642212

Havne/pladsudv. Hjarbæk

86642212

Webmaster
Leif Nielsen

86694198

3-mandsudvalget

Prosjægtudvalg
Leif Tipsmark
Henrik Hvass
Kurt Oddershede
Sjoerd Westerhof
Kaj-Lykke Larsen
Søren Jensen
Knud Søndergård

86643737
86672756
86694395

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

