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Med hat på
Med nogen forsinkelse 
kom sømærkerne i fjorden 
op i begyndelsen af maj. 

Som man kan se fik både 
stang og mand hat på. 
Her er det Jesper Hjermind 
fra Ørnen, der leger 
akrobat. 

Læs inde i bladet om hvor-
for udsætningen blev så 
forsinket.

Vilje til 
udvikling
Side 3 

Trådløs på 
havnen
Side 6
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Et stort flertal af sejlklubbens 
medlemmer er klar til udvikling 
– også selvom det koster.

Det var en meget stolt og rørt formand, der 
26. april kunne sige tak for opbakningen til 
bestyrelsens tanker om at gribe chancen for 
at købe nabogrunden til sejlklubbens hus 
på havnen eller æblehaven.

“- Vi havde ikke stået her, hvis ikke med-
lemmerne i 1940-erne viste vilje til at gå 
nye veje og investere i vores fælles sport. 
Nu står vi med en historisk mulighed for 
at købe, og jeg er glad for og stolt over, at I 
bakker op om de muligheder, der viser sig”, 
sagde Peter Blach.
 

Intet besluttet
Intet blev besluttet på mødet, men der var 
en meget klar opbakning til, at sejlklubbens 
skal gribe chancen, hvis den kommer – også 

selvom det kan betyde , at klubben skal 
finde indtægter i form af medlemsindtæg-
ter. Således stemte 36 medlemmer for et 
forslag, der lød: ”Skal bestyrelsen arbejde 
videre med mulighederne for at købe en af 
grundene, selvom det vil betyde, at med-
lemsindtægter vil stige.”
Kun tre stemte imod, og dermed har besty-
relsen fået et solidt mandat til at undersøge 
mulighederne.
 

Intet er afgjort
Inden afstemningen havde næstformand 
Erling Hansen redegjort for de muligheder, 
Viborg Sejlklub har med hensyn til at er-
hverve naboejendommen eller æblehaven.
“Det er jo en historisk chance, der er op-
stået. Vi vil aldrig få samme mulighed. Men 
derfra og så til at sige, at vi skal købe er der 
meget langt. Vi skal have undersøgt alle 
aspekter i sagen”, sagde Erling Hansen, der 
tilføjede, at hvis købet skulle finansieres via 
prisstigninger på medlemsindtægter, bliver 
det en sag for generalforsamlingen.

På baggrund af det store flertal ved mødet 
besluttede bestyrelsen på sit møde i maj at 
oprette et udvalg bestående af Peter, Erling 
og Orla med henblik på det videre forløb.

Vilje til 
udvikling

Et eftersyn viser at stuehuset ikke er værd at renovere, 
men at nogle af udhusene nok kan reddes.
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mandag den 23. juni
Kl. 18: Servering af helstegt (og velstegt) pattegris 

med lækker tilbehørsbuffet

Pris pr. person: 60,-
Øl, vin og vand sælges til vanligt lave priser

Kl. 20: Båltale v/sognepræst Eva Maria Schultz
med efterfølgende bål, fællessang og hekseafbrænding

– denne del i samarbejde med Borgerforeningen

Tilmelding på opslag i klubhuset senest 20. juni
eller til formand@viborgsejlklub.dk

Venlig hilsen
Viborg Sejlklub

Sejlklubbens bestyrelse har 
mange opgaver, og siden sidst 
har man bevæget sig over mange 
forskellige emner.

29. april holdt bestyrelsen møde med Hjar-
bæk Borgerforening. Fra referatet af dette 
møde kan man læse:

Erling redegjorde for tidligere aftaler 
vedr. leje af klubhus mm.

Det aftaltes at vi hjælpes ad med 
Sct. Hans bålet.
De lokale børn vil i borgerforeningens regi 
få opgaven med fremstilling af heksen.
Sejlklubben sørger for båltaler, og det bliver 
den nye sognepræst i Vorde-Romlund-
Fiskbæk, Eva-Maria Schulz. 

Borgerforeningen spørger om muligheden 
for leje af klubhuset udover de fire møder 
hvert år.
Der aftaltes, at borgerforeningen retter 
henvendelse til bestyrelsen hvis der opstår 
behov.
Borgerforeningens kontakt til Oluf vedr. 
klubhuset er Kai Lykke Larsen.

Visesang og byfest
Tirsdag 15. juli holder borgerforeningen et 
vise-arrangement på forpladsen. Det er for-
eningen ”Visens Venner” fra Kjellerup, der 
kommer - og der er gratis adgang for alle.

7. august er der cykelløb gennem Hjarbæk, 
også her kan der blive tale om parkering.
Bestyrelsen aftalte med borgerforeningen, 

at pladsen kan anvendes til parkering under 
høstmarked.
Det aftaltes at arbejde for en fælles havne-
byfest i 2015 evt. med jazz.
Frank indkalder til møde herom i oktober.

Morgenbrød - måske
Fra bestyrelsesmødet 13. maj 2014 kan man 
læse, at Erling H. var fraværende, og at man 
drøftede følgende emner:
Else Klubhusudvalget:
Der er bestilt internet til opstart i maj. 
Se andetsteds i bladet om internettet. 
Else gjorde opmærksom på at klubbens 
adresse ikke fremgår på hjemmesiden.
Frank får dette meddelt webudvalget til 
ændring.
Else vil gerne have et skilt med havnefoge-
dens bådpladsnummer og telefonnummer.
Vi må spørge Børge, hvad han synes.
Ligeledes foreslår Else gerne mulighed for 
levering af brød til dem der ønsker det. 
Vi må spørge bageren om der er nogen 
mulighed. 
Vedr. brochurer om området kan vi spørge 
Gitte og Tina om muligheden.

Ny hejs
Leif har undersøgt pris på en hejs til maste-
kran. Den vil koste 4520 kr. incl moms.
Bestyrelsen vedtager købet under forudsæt-
ning af havnepladsudvalgets accept.
Vi bestiller flydende nøglering når vi er helt 
sikre på slusens åbningstider.
Per Vig Juniorleder rykker for tilslutning af 
vandhane ved juniorer. 
Peter vil gøre noget snarest muligt.

Næste bestyrelsesmøde: d 10 juni kl. 19.30.

BESTYRELSEN

Visesang, morgenbrød 
og internet
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Den traditionsrige distancesej-
lads på Louns Bredning, Frans-
gaard Cup, bliver i år suppleret 
med spareribs på grillen efter 
sejladsen.

Som altid den sidste lørdag i august afvikler 
sejlklubberne i Virksund og Viborg distan-
cesejladsen Fransgaard Cup i Louns Bred-
ning. I år er det lørdag 30. august.
Sidste års sejlads blev afviklet i lige vel frisk 
vind, men heldigvis skete der ikke alvorlige 
skader på deltagerne. Arrangørerne er dog 
enige  om, at sejladsen nok burde være kor-
tet af eller aflyst efterhånden som vinden 
friskede mere og mere.
”Vi håber ikke, nogen blev afskrækket af 
det lidt hårde vejr. Det var jo helt usædvan-
ligt i august med en så kraftig vind, men det 
skal også siges, at sejlerne klarede strabad-
serne flot, siger løbsleder Leif Folke.

Også for nybegyndere
Under normale forhold er Fransgaard Cup 
en ideel sejlads både for den erfarne og den 
nye sejlerbesætning.
Lidt afhængigt af antal tilmeldinger bliver 
der tre løb: Et for både med spiler, et for 
både uden spiler – og så cruiser-klassen, 
der er for både, der ikke har kapsejladsli-
cens (målebrev).

I løbet af sommeren vil der blive 
monteret faste redningsstiger på 
sejlklubbens broer i havnen.

Sejlklubben har fået elever fra Mercan-
tec til at konstruere nogle solide stiger i 
trykimprægneret træ, og de bliver så sat op 
strategiske steder på broerne.
Så kan man komme op på land, hvis man så 
uheldig at falde i vandet.
Stigerne er konstrueret så lange, at de kom-
mer til at støtte på bunden, og trinene går, 
som man kan se, langt ned i vandet, så man 
altid kan få fodfæste.

Nu kan alle i havnen – både faste 
havneliggere og gæstesejlere – 
surfe løs på internettet 
– helt gratis.

Bestyrelsen har besluttet at tilbyde gratis 
internet på havnen til klubbens medlem-
mer og gæstesejlere. 
Routeren er kommet, men der skal lige 
føres nogle ledninger frem til det bedste 
sted for routeren, så hvornår alt er på plads, 
er en smule usikkert.
Men når I kan finde et trådløst net der hed-
der: TDC-HAVN skal I skrive: 
”V.Sejlklub” som kodeord og så kan der 
surfes i cyberspace. 
Vi håber mange får glæde af det og modta-
ger gerne tilbagemeldinger på hastighed og 
stabilitet.

Bådene sendes afsted efter et beregnet 
handicap – en såkaldt harestart, hvilket 
ideelt set skulle betyde at bådene kommer 
samlet i mål.
Banen er ca. 23-25 mil lang, og kapsejlad-
sen ventes afsluttet ved 16-tiden, hvor der 
vil blive tændt op i grill-en ved Virksund 
Sejlklub til en gang spareribs.
- Vi håber at vi kan lave en samlet afslut-
ning med præmieoverrækkelse. Derfor har 
vi bedt de nye værter i cafeteriet om at 
lave en grill-menu, som vil være klar, når 
bådene kommer ind, slutter Leif Folke.

Det praktiske
Tilmelding til Fransgaard Cup skal ske se-
nest 26. august på mail til: ao@vibkat.dk. 
Prisen pr. båd – incl. tre mands besætning – 
er sat til 225 kroner ligesom sidste år. 
I prisen er inkluderet en lækker morgen-
buffet i sejlklubben, madpakker med øl/
vand til alle deltagere og flotte præmier til 
de bedste. 
Ekstra gaster koster 50 kroner pr. mand.
Beløbet skal indbetales til Virksund Sejl-
klub: Reg. nr. 9255, konto: 4380804455 
– med angivelse af bådens navn og antal 
deltagere i sejladsen.

Se programmet for sejladsen på Viborg 
Sejlklubs hjemmeside. 
Her vil deltagerlisten også blive opdateret.

Fransgaard Cup
Lørdag d. 30. august– nu med eftermad

Redningsstiger 
på broerne

Trådløst internet
på havnen

HAVNEN:
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Interessen for at være med til 
kapsejlads om onsdagen er me-
get stor i år. 12 både er tilmeldt – 
og det er dobbelt så mange som 
sidste år 

Interessen for at lege med om onsdagen 
til kapsejladserne er voldsomt stigende. 
I modsætning til sidste år, hvor vi kunne 
mønstre fem både på vandet, når det gik 
godt, er vi nu typisk mellem 7-9 både afsted 
hver onsdag.
Det gør det betydeligt sjovere for alle, når 
der er flere at sejle imod, og det afspejler 
sig også i snakken omkring grill’en efter 
sejladsen.

Syv sejladser
Selvom målet var sat efter otte sejladser i 
forårssæsonen, må vi erkende, at det kun 
bliver til syv styk inden sommerpausen.

Det har undret – og irriteret – en del, at det 
varede så længe med at få sømærkerne ud 
på plads.
Forklaringen skal findes på Mors – nær-
mere betegnet  i Sillerslev Havn.
M/S Ørnen, som sejlklubben har entreret 
med at sætte sømærkerne ud, var også 
engageret til at prøvetrække nogle pæle i 
Sillerslev Havn. En overkommelig opgave, 
lød det til.

Det skyldes, at sømærkerne ikke var kom-
met på plads, da starten skulle gå 7. maj.
Hvorfor kan I læse om her i bladet.

Systemet virker
Det er kapsejladsudvalgets mening, at det 
nye system med handicap, der reguleres 
efter hver sejlads, virker rigtigt godt. 
Der er mere spænding og mere fight på 
banen, og mange flere både har en chance 
for at være med omkring de gode placerin-
ger, ligesom der ikke er nogen, der hænger 
uhjælpeligt bagefter og først kommer ind, 
når pølserne er kolde.
Resultaterne af forårets sejladser kan du 
følge efter hver onsdag på sejklubbens 
hjemmeside.

Men det viste sig, at hele ni pæle skulle 
trækkes op og erstattes, ligesom man liiige 
havde fundet ud af, at man gerne ville have 
en tværbro på den inderste bro.
Arbejdet trak ud, og da der samtidig blev 
ekstremt lavvande, kunne Ørnen ikke blive 
færdig i tiden.
Derfor blev arbejdet med sømærkerne i 
Hjarbæk Fjord forsinket, og først omkring 
10. maj var mærkerne på plads. 
Se forsidebilledet.
Sejlklubben har aftalt med Ørnen, at man 
til næste år prioriterer sømærkerne i 
fjorden før eventuelt andet arbejde ude af 
fjorden.

Mange vil 
være med

Manglende
bøjer

KAPSEJLADS:
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I modsætning til sidste år, hvor 
sommeren lod vente på sig, kan 
vi ikke klage i år. 
Allerede fra sejlsæsonens start 
er vi blevet begunstiget med det 
herligste vejr, og rigtigt mange 
sejlere har allerede været afsted 
på weekendture.

Men der jo også arbejde med det – tag bare 
dette billede af næstformanden, der må 
klare klargøringen på ryggen – det skal jo 
gøres, selvom det både er besværligt og 
beskidt. 
Situationen er snuppet af Niels Brohm. 

Selve standerhejsningen 26. april blev 
en festdag med høj himmel og en vind så 
tilpas, at både flag og stander kunne folde 
sig ud til formandens bevingede ord om 
sammenhold, kammeratskab og stor ros til 
de mange frivillige, der får klubben til at 
fungere.

Trængsel
Bededagene blev 
den første store 
sejlweekend, og 
som man kan de på 
Morten Bøgilds bil-
lede fra slusen var 
der trængsel om 
søndagen, da alle 
skulle hjem. 

Det er ikke ret tit, 
der er mast tre både 
ind i slusen.

Med det gode vejr fulgte også en vind, der 
absolut ville holde sig i øst og nordøst. 
Det betød, at vandet strømmede ud af 
fjorden, og vi fik et ekstremt lavvande i 
havnen. 

Så lavt, at visse både ikke kunne komme ud fra deres pladser 
– bare se Julie, der hænger på kølen og aldrig kom afsted på 
onsdagssejlads.

Men der var også stille dage 
– f.eks. denne tidlige søndag 
morgen, hvor fjorden lå fuld-
stændig blank og man kunne 
se både skyer og svaner 
spejle sig i vandet. 

Smukkere kan det ikke blive.

Send fotos ind
Vi vil gerne bringe mange flere billeder i 
bladet og på hjemmesiden, og vi vil gerne 
opfordre alle til at sende billeder ind til 
redaktionen af smukke, sjove, anderledes 
oplevelser på jeres ture rundt i sommer-
vandet.
Der er nogle ganske få regler, I skal over-
holde med hensyn til billedkvaliteten, 
så vi kan bruge dem til tryk:
1. Kameraet (eller smartphonen) skal 
indstilles til at tage billeder i den højeste 
opløsning.

2. Når I sender billedet i en mail, vil mange 
mail-programmer komprimere billedet så 
det går hurtige at sende. Det går ikke. 
Når I har vedhæftet billedet spørger pro-
grammet om I vil sende billedet som lille, 
medium, stor eller ”faktisk størrelse” 
Her vælger I ”faktisk størrelse”.

3. Alle billeder –sendes til 
krenmel@gmail.com. 

Så fordeler han til hjemmeside og blad. 
4. I må meget gerne sende en lille tekst 
med.

Så blev det sommer
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Vi er professionelle
til fi ngerspidserne ...

Vi står altid klar til at hjælpe

Ann til Sporteblad.indd   1 15/08/07   9:21:56

NOSTALGI

I sidste nummer spurgte vi efter 
flere oplysninger om den smukke 
båd, der blev søsat. 
Naturligvis vidste Lisbet og 
Jørgen Kofoed besked, og her er 
deres beretning.

Lisbet tog en lup og kunne se, at der på 
agterspejlet stod et navn med cirka seks 
bogstaver – det første var vist nok ”A”.

Så huskede Jørgen navnet ”VIVIAN” – en 
smuk ny kutter, som Carl E. Christiansen 
havde anskaffet, og som blev søsat i netop 
1948, hvorfra billedet stammer.
Men hvorfor er der fest med flag over top 
og i land og hvorfor bærer alle de folk hvide 
kasketter.
Jo for netop i 1948 blev der afholdt ”Lim-
fjordsdage” med kapsejladser, og det var en 
fest med mange gæster udefra.
Lisbet Kofoeds fader deltog også i Lim-
fjordsdagene med den lille Kittenslager-
sjægt fra Salling. 
Efterhånden som familien voksede til med 
tre børn, blev ”Kitten” for lille, og Lisbets 
fader konstruerede og lod bygge en mere 

end ni meter lang 
kutter. Den blev byg-
get på værft i Vest 
Vildsund.

Efter 40 år overtog 
Lisbet og Jørgen 
kutteren i 1990, og 
reddede den fra råd 
og Sct. Hans Bål. 

Nu ligger ”Viffert” 
og den lille Fur-jolle 
”LilleVif” og vugger 
ved mastekranen i 
Hjarbæk havn som 
den eneste nostalgi-
ske træbåd i havnen.

Det var 
”Vivian”

Velkommen til nye medlemmer
I dette nummer kan vi byde velkommen til to nye medlemmer, nemlig:

Mogens Olsen, Lærkebakken 108, Løgstrup
Anders Aa, Bjerringholmvej 20, Tjele
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JUNI
11. juni kl. 18.15 Kapsejlads Hjarbæk
12. juni kl. 18.00 Junior træningssejlads Hjarbæk
18. juni kl. 18.15 Kapsejlads Hjarbæk
17. juni  2,4 meter træningssejlads Søndersø
19. juni kl. 18.00 Junior træningssejlads Hjarbæk
23. juni kl. 20.00 Skt. Hans aften Hjarbæk
24. juni  2,4 meter træningssejlads Søndersø
25. juni kl. 18.15 Forårets sidste Kapsejlads Hjarbæk
26. juni kl. 18.00 Forårets sidste junior træning Hjarbæk
28. juni  Matchrace for 2,4 meter Søndersø

JULI
02. juli  2,4 meter - forårsafslutning Søndersø
29. juli  2,4 meter – 1. træning, efterår Søndersø

AUGUST
05. august kl. 18.00. 2,4 meter træning Søndersø
07. august kl. 18.00 Junior træningssejlads Hjarbæk
12. august kl. 18.00. 2,4 meter træning Søndersø
13. august kl. 18.15 Kapsejlads Hjarbæk
14. august kl. 18.00 Junior træningssejlads Hjarbæk
15-17. august Sjægte VM Hjarbæk
19. august kl. 18.00. 2,4 meter træning Søndersø
20. august kl. 18.15 Kapsejlads Hjarbæk
21. august kl. 18.00 Junior træningssejlads Hjarbæk
26. august kl. 18.00. 2,4 meter træning Søndersø
27. august kl. 18.15 Kapsejlads Hjarbæk
28. august kl. 18.00 Junior træningssejlads Hjarbæk
30. august kl. 9.00 Fransgaard Cup 2014 Virksund

SEPTEMBER
02. september kl.18.00 2,4 meter træning Søndersø
03. september kl. 18.15 Kapsejlads Hjarbæk
04. september kl. 18.00 Junior træningssejlads Hjarbæk
05-07. september Fællestur Hjarbæk
09. september kl.18.00 2,4 meter træning Søndersø
10. september kl. 18.15 Kapsejlads Hjarbæk
11. september kl. 18.00 Junior træningssejlads Hjarbæk
16. september kl.18.00 2,4 meter træning Søndersø
17. september kl. 18.15 Kapsejlads Hjarbæk
18. september kl. 18.00 Junior træningssejlads Hjarbæk
23. september kl.18.00 2,4 meter træning Søndersø
24. september kl. 18.15 Kapsejlads - Sæsonafslutning Hjarbæk
25. september kl. 18.00 Junior træningssejlads kl. 18.00 Hjarbæk
28. september kl.18.00 2,4 meter klubmesterskab Søndersø
30. september 2,4 meter – afrigning Søndersø

 Bestyrelsespost Kontaktperson til 

	  

Formand	   Festudvalg	  og	  Bøjeudvalg	  

Peter	  Blach	  
Hjarbækvej	  6,	  Hjarbæk,	  	  
8831	  Løgstrup	  

Tlf.	  6128	  2075	  
formand@viborgsejlklub.dk	  

	  

Næstformand	   Kapsejladsudvalg	  

Erling	  Hansen	  
Nørresiden	  9B,	  Hjarbæk	  
8831	  	  Løgstrup	  

Mob.	  	  2177	  5901	  
naestformand@viborgsejlklub.dk	  

	  

Kasserer	   	  

Orla	  V.	  Christensen	  
Egevej	  9	  
7470	  	  Karup	  J	  

Tlf.:	  	  	  9710	  0550	  
Mob.	  2616	  0550	  
kasserer@viborgsejlklub.dk	  

	  

Sekretær	   Bladudvalg	  

Frank	  Rømer	  Madsen	  
Bavnevej	  10,	  Hjarbæk	  
8831	  	  Løgstrup	  

Tlf.	  	  	  	  8664	  2235	  
sekretaer@viborgsejlklub.dk	  

	  

Bestyrelsesmedlem	   Havne/pladsudvalg	  og	  2,4	  mR	  

Leif	  Vang	  Larsen	  
Stenbjergkvarteret	  17	  
7400	  Herning	  

Mob.	  2144	  7142	  
leif-‐vang@jubii.dk	  

	  

Bestyrelsesmedlem	   Klubhusudvalg	  

Else	  Mørk	  
Kølsenvej	  48d	  
8831	  Løgstrup	  

Tlf.	  	  	  	  6134	  8723	  
elsemork@hotmail.com	  

	  

Leder	  af	  juniorafdelingen	  	   	  

Per	  Vig	  Laursen	  
Hovedgaden	  12,	  
8831	  	  Løgstrup	  

Tlf.	  8664	  3738	  
Mob.	  2484	  9386	  
5xvig@os.dk	  

	  

KALENDER
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I forbindelse med Hærvejsmar-
chen afvikler Viborg Sejlklub 
Vandrepokalens Matchrace for 
2,4 meter-bådene.

Det foregår lørdag 28. juni – 
og kapsejladsen er åben for alle 
Viborg Sejlklubs medlemmer, 
samt inviterede sejlere. 

Dagens program er således:
kl. 09:00: Klargøring af både, 
 gennemgang af bane 
 og sejladsregler regler.

kl. 10:00: Første start.

Ca. kl. 15:00: Udnævnelse af vinder

Det koster 70 kr. at deltage, og du skal selv 
have redningsvest med. 

Tilmelding sker til formanden for 2,4-me-
ter-udvalget, Jan Fig enten på mail: 
fig@webspeed.dk eller telefon: 40 17 15 82

Du kan læse meget mere om de små hurtige 
kølbåde på sejlklubbens hjemmeside.

Pinselørdag fik vi meddelelsen om, at 
Carsten Nyvang, Hjarbæk var død, 60 år.

Carsten Nyvang var aftenen før ankom-
met til havnen med sin nye båd, en 25 
fods Kit, som han havde købt i Aalborg.
Glad og stolt havde han vist båden frem 
for flere af havnens sejlere.
Næste morgen vågnede han ikke op.

Carsten havde sammen med Marianne 
i flere omgange ansvaret for ungdoms-

afdelingen, og brugte mange kræfter på 
vedligeholdelse af udstyr og vejledning 
af de unge sejlere.
Vi er mange, der gerne havde undt ham 
nogle gode år på ”Fru Jespersen”, som 
den nye båd hedder.
I stedet mindes vi ham og vor medfø-
lelse samler sig om Marianne, Lasse og 
Thomas, svigerbørn og børnebørn, der 
har mistet deres kære.
Æret være hans minde.
Viborg Sejlklub

Matchrace
på Søndersø

MINDEORD
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Havne/Pladsudvalget	   	  

Børge	  List	  (formand)	  
(Udlån	  af	  bundslibemaskine)	  
	  

Mob.	  2339	  2506	  
bmblist@gmail.com	  

Lars	  Blach	  
	  

Mob.	  4025	  6184	  
LBlack@vetus.com	  

Niels	  Brohm	   Mob.	  2496	  8285	  
turbo.brohm@gmail.com	  

Kapsejladsudvalg	   	  

Kristian	  Melgaard	  (formand)	  
Kontaktperson	  til	  Limfjordskredsen	  

Tlf.	  3511	  4243	  
krenmel@gmail.com	  

Jan	  Justesen	   Mob.	  4084	  3564	  
justesenjan@hotmail.com	  

Henrik	  Zacho	   Mob.	  4076	  5154	  
henrik@zacho.net	  

Bøjeudvalg	   	  

Harry	  Vig	  Laursen	  (formand)	   Mob.	  4052	  3781	  
bvl41@pc.dk	  

Børge	  List	  	   Mob.	  2339	  2506	  
bmblist@gmail.com	  

Festudvalg	   	  

Elly	  Thomassen	  (koordinator)	   Mob.	  2344	  2750	  
ellyarne@gmail.com	  

Klubhus	  	   	  

Oluf	  Nørgaard	  (udlejning	  og	  reservation)	   tlf.	  8664	  2481	  
on@onradio.dk	  

Jørgen	  Kofoed	  (salg	  af	  klubnøgler)	   Tlf.	  8664	  2151	  
lillevif@hotmail.com	  

Juniorafdelingen	  	  
	  

Line	  Vig	  Laursen	   Mob.	  6023	  4749	  
Linelaursen123@hotmail.com	  

Morten	  Lyngsø	   Mob.	  5365	  7497	  
Lyngsoe@me.com	  

2,4mR-‐udvalg	   	  

Jan	  Fig	  (formand)	   Mob.	  4017	  1582	  
fig@webspeed.dk	  

Hjemmeside	   	  

Tina	  Rømer	   Mob.	  2026	  4011	  
tina@timedesiogn.dk	  

Klubblad	   	  

Kristian	  Melgaard	  (redaktør)	   Tlf.	  3511	  4243	  
krenmel@gmail.com	  

Henrik	  Zacho	  (layout)	   Mob.	  4076	  5154	  
henrik@zacho.net	  

 

 

  Snedker & Tømrer Forretningen 




Tlf: 86 61 13 28   Mobil: 23 65 04 00   E-mail: lev.ole@energimail.dk 

 

WWW.obsfiskogroegeri.dk  
 
 
 

O.B.S. Fisk og Røgeri 
 

Salg af røgede fileter på bestilling. 
Der røges Laks og Ørred.                                                                 

Kold og varm røg. 
Man skal jo ikke ”rakke” ned på sin 

”NÆSTE” MEN!! Orla`s fisk er 

nu de bedste  - Tlf. 29849801.     

Snedker & Tømrer Forretningen

Ole Levring
Kølsenvej 46
8831 Løgstrup

Tlf: 86 61 13 28
Mobil: 23 65 04 00
E-mail: lev.ole@energimail.dk



24

Spurvevej 17 • 8800 Viborg

Tlf. 86 62 22 55
email@borngrafisktryk.dk


