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Næsten alt var ved det gamle til 
årets Sct. Hans, der som altid var 
særdeles velbesøgt.
Men også kun næsten, for årets 
båltaler havde en noget utraditi-
onel indgangsvinkel til båltalen.

Det var den nye præst for Vorde-Fiskbæk-
Romlund sogne, Eva Maria Schultz, der 
indledte ved bramfrit at erklære, at hun 
holder med Tyskland – altså når det gjaldt i 
VM i fodbold.

Mange til Skt. Hans

Hun førte os elegant over VM i fodbold over 
det kristne budskab til selve Sct. Hans, der 
med sine hedenske rødder trods alt er noget 
af det mest danske, vi kender. Som alle ved 
vandt Tyskland faktisk VM.
Meget fin tale og elegant turneret, synes 
ikke kun jeg, men de også de mange, der 
sædvanen tro overværede bål-seancen på 
ophalerpladsen.

Den bliver svær at overgå til næste år, hvor 
det er Hjarbæk Borgerforening, der skal 
finde en god båltaler.

Afriggerfest
Lørdag 18. oktober kl. 18.30

Festen er lagt i trygge hænder hos Grethe og Jørgen Schrøder, der har travlt 
med forberedelserne. – Se opslag i klubhuset, når tiden nærmer sig.
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Nu skal vi til det – sidst i oktober 
vil alle både være på land, 
men inden da skal Havne-og 
Pladsudvalget have planlagt 
placeringen af de enkelte både 
i rækker og geled.

Derfor vil udvalget gene have besked, hvis 
du har ændret dine planer for vinteren. Skal 
båden hjem – har du solgt – eller er der på 
andet, der er ændret i forhold til sidste år.
Så giv udvalget besked hurtigst muligt. 
Kontakt Børge List enten på telefon eller 
mail – se kontaktinfo på side 22.
Det gælder også, hvis du tager båden med 
hjem, men gerne vil have masten ind i ma-
steskuret. Det koster en hund at have den 
liggende der.

Stativer på plads
Ganske som sædvanligt er der afriggerfest 
18. oktober, men inden vi sætter os til et 
veldækket bord, skal der arbejdes.
Stativerne skal rykkes ud og sættes på 
plads, og selvom Per Vig kommer med 
traktoren er der god brug for alle mand. 
Opsætningen starter kl. 13.00.

Husk dine fotos
I foråret tog du selvfølgelig nogle foto af 
hvordan bukke og stativer var indstillet 
sidste år, og hvordan klodserne under kølen 
er placeret.
Nu finder du de billeder frem på telefonen, 
så du kan indstille stativerne ordentligt.
Du skal også lige huske at smøre gevind-
stænger m.v., så de kan justeres.

DIT EGET ANSVAR
I forbindelse med de kollektive bådoptagninger og søsætninger i Hjarbæk Havn 
i henholdsvis efteråret og foråret, skal Viborg Sejlklubs bestyrelse gøre opmærk-
som på, at det er bådejerens eget ansvar, at stropper mv. er fastgjort forsvarligt til 
båden. 
Det er således bådejerens ansvar, at der sker godkendelse af stroppernes 
placering på båden før løftet gennemføres.
Såfremt der sker skader på båden eller andet som følge af, at stropper mv. ikke er 
fastgjort forsvarligt til båden, er det således bådejeren og dennes forsikringssel-
skab der har det økonomiske ansvar herfor.
Det er derfor bådejerens ansvar at have tegnet de fornødne forsikringer, herunder 
ansvars- og kaskoforsikringer til evt. dækning af skader.

RYD OP I SKURET
Der har hen over sommeren været opbevaret flere gummibåde, og andet grej i og 
udenfor masteskuret. Disse ting skal fjernes, så man kan få uhindret adgang til at 
lægge sin mast og bom på plads.
I den forbindelse gør havne/pladsudvalget igen opmærksom på, 
at alt materiel, der henlægges i masteskuret skal mærkes med navn eller 
pladsnummer.
Ligeledes skal man sørge for at afmontere salingshorn, og andet materiel, så det 
ikke fylder unødigt, og kan gøre skade på andres master, og i det hele taget vise 
hensyn over for andres materiel både, når man lægger sin mast og rulleforstag ind.
Hvis man tager båden hjem, men ønsker masten opbevaret i skuret, skal man give 
besked til udvalget inden 25. oktober. Det koster 100 kr. at have masten liggende, 
hvis båden ikke står på vinterpladsen.

Husk at fastgøre støttepladerne så de kan 
stilles i den rette vinklen.
Det er simpelthen for farligt, hvis de folk, 
der sænker båden ned, skal have fingrene 
ind for at justere pladerne.

Stropmærker
Det er jo bådejerens ansvar, at båden kan 
hejses op uden risiko for hjælpere og båden.
Derfor skal du i god tid inden optagningen 
sætte stropmærker på skibssiderne, så 
kranføreren kan se, hvor stropperne skal 
ligge.
Stropmærker kan du få hos Børge List.

Starter indefra
Selve optagningen begynder fredag 25. 
oktober ved middagstid, og vi starter som 
sidste år ved toiletbygningen, fortsætter 
med række 1 og 2, og så meget vi kan nå af 
række tre.
De sidste både tages op lørdag, hvor vi star-
ter ved otte-tiden, så vi er færdige i god tid 
inden standernedhalingen kl. 12.00.

Vis hensyn
Langt de fleste bådejere vil gerne rense bå-
den af mens den er våd, men vis nu hensyn, 
når I bruger højtryksrenseren.
Det er ikke behageligt at få en stråle vand 
og skidt i hovedet, når man hjælper til ved 
de andre både – så lad være med at høj-
tryksrense indtil kranholdet har fjernet sig 
fra dit område.
I forbindelse med højtryksrensning af bå-
den skal man vise hensyn overfor kranhol-
det og andre bådoptagere. 

Det sker heldigvis kun sjældent, men i 2009 
brød stativet sammen under denne båd

BÅDOPTAGNING  24.-25. oktober 

Bådene 
skal på land

Husk 
at give udvalget 

besked, hvis der er 
ændringer i dine 
planer for vinter-

opbevaringen!
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35-40 rygmarvsskadede var på 
vandet til Frilufts-stævnet ved 
det nye VCR-center ved Søn-
dersø.

– Der var en, som ikke har fuld gribefunk-
tion med den ene hånd. Han kan trække 
skødet ind med begge hænder i den ene 
side, løsne skøde med den ”gode” hånd i 
modsatte side og tilbage med OK hånd på 
roret. Sejlet blafrede måske 1-3 sekunder 

Seje handi-sejlere
2,4 METER:

ekstra på kryds – se det er vilje !!!
Per Bandsholms iagttagelse fra VCR-stæv-
net 30. august siger vist alt.
Mellem 35-40 personer prøvede sejlads ved 
stævnet, hvor Viborg Sejklub stillede med 
tre frivillige hjælpere på broen i Søndersø.
Søløven I & II samt Twin blev brugt flittigt. 
Vinden var rolig og stabil på en 3-5 m/s, 
så nogle få seje handikappede kom ud i 
solo-bådene, selvom de ikke havde sejlet 
før, eller måske som rask-sejlere for 10-20 
år siden.

Sjovt og anderledes
Bag friluftsstævnet stod Vestdansk Center 
for Rygmarvskadede eller VCR. Det, vi i 
gamle dage kaldte paraplegien.
Der var tilmeldt 135 rygmarvsskadede til 
dagen samt omkring 30 frivillige hænder til 
at hjælpe.
Dagen er blevet til i et samarbejde mellem 
VCR og RYK Rygmarvsskade- foreningen i 
Danmark. 

MATCHRACE

Som altid slutter 2,4-meter-udvalget 
forårssæsonen af med en matchrace for 
alle. Vi måtte udsætte starten en halv time, 
inden de første krusninger kom på søen. 
Vinderen blev Søren Poulsen, nr. 2 Fleming 
Christesen, nr. 3 blev Lars Borreskov (th. på 
billedet). Det var første gang han sejlet 2.4 
mR. så det var meget flot.
Vi takker Madam Sund for at være sponsor 
på levering af burger til frokost.

Klubmesterskab
for alle medlemmer 
af Viborg Sejlkjlub

Sæsonen 2014 har været præget af stor 
aktivitet på Søndersø, og derfor forven-
ter vi mange deltagere til årets KLUB-

mesterskab. 
Klubmesterskabet er for alle medlem-

mer af Viborg Sejlklub,
Der sejles matchrace i ens både og skul-
le du være lidt rusten med hensyn til de 

små hurtige kølbåde, hjælpes vi ad.

Stævnet holdes

Søndag 28. september
med skippermøde og tilrigning 

fra kl. 10.00.

Tilmelding til Jan Fig 
på Tlf. 4017 1582 

mail: Fig@webspeed.dk
 

Dagen bestod af kano og kajak sejlads, sej-
lads med mini-tolvmetere samt håndcyk-
ling, klatring og bueskydning. Dagen blev 
afsluttet med en stor grillaften. 
På trods af det omskiftelige vejr havde vi 
en fantastisk dag og har da også fået mange 
positive tilbagemeldinger. Dagen har ikke 
kunne blive til noget uden den kæmpe ind-
sat fra frivillige fra sejlklub, og  Handikano 
samt ansatte med deres familier. 
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Udover de ugentlige træningsaf-
tener om torsdagen har de unge 
sejlere i Viborg Sejlklub og deres 
trænere travlt med at drage lan-
det rundt til stævner.

Viborg Sejlklubs ungdomsafdeling er givet 
den mest aktive af sejlklubbens afdelinger, 
og heldigvis har trænerteamet med Per Vig, 
Line Vig og Morten Lyngsø overtalt hinan-
den til at gøre denne sæson færdig.

De har fået følgeskab af Signe Schou, der 
med stor tålmodighed hjælper nybegyn-
derne til rette. 
Det giver travle uger for de fire, for ikke 
alene står de for træningsaftner hver eneste 
torsdag fra tidligt forår til sent efterår, men 
de er også med, når sejlerne fra Viborg 
tager jollerne på nakken og drager ud til 
stævner udenbys.

Fine resultater
Således i juni, hvor Sunds Sejlklub havde 
inviteret til Spar Nord Cup – et stævne, 
der traditionelt er et af Jyllands største 
jollestævner. I alt deltog 63 unge sejlere, og 
Viborg var repræsenteret med otte sejlere, 
hvoraf de fem kom på sejrsskamlen. 

Flere har nok lagt mærke til at 
det gode skib M/S Ørnen har 
forladt sin faste plads i havnen. 
Den er fløjet på langfart, og 
kommer først tilbage til Hjarbæk 
til foråret.

Ørnen har fået bevilget hele 200.000 kroner 
fra Skibsbevaringsfonden, og de skal bruges 
på Fregatten Jyllands Værft i Ebeltoft.
Ørnen blev i 2012 anerkendt som et beva-
ringsværdigt fartøj, da det er en af de sidste 
originale rammeslagskuttere i Danmark. 

Den arbejder jo fortsat med at slå pæle, 
men 50 års hårdt slid har sat sit præg.
Så dækket er gået i føjningerne, flere 
dæksbjælker er slået løs og rådnet, ligesom 
spillet trænger til en tur.

Som tidligere år er Viborg Sejl-
klub gået sammen med Viborg 
Roklub om at leje svømmehallen 
på Søndre Skole til en ugentlig 
omgang i det våde element.

Svømmesæsonen starter lørdag 25. oktober, 
og sidste tur i vandet bliver 23. marts 2015.
Vi har en time fra kl. 10.00 hver eneste 
lørdag, dog ikke i skoleferier, og heller ikke 
15. november og 21. februar, hvor hallen er 
optaget af stævne.

I 2014 fik Ørnen nyt motorruf og nye skråsti-
vere. I vinter kommer turen til dæk og spil

I august var sejlerne så afsted igen – denne 
gang til Nappedam i Århus Bugten, hvor der 
blev holdt Djursland Bank Cup.
Her blev det ikke til top-placeringer for de 
fire deltagende Viborg-sejlere – men gode 
mellemplaceringer, trods det hårde vejr, 
og- og især god træning i at være med på de 
store arenaer.
Næste stævne er i slutningen af september 
til SparNord Cup i Skive, hvor Viborg-sej-
lerne også deltager.

Du kan følge juniorafdelingens aktiviteter 
på facebook/ViborgSejlklub

Der er fuld aktivitet hver eneste torsdag på 
havnen.

Tager endnu
en tørn

Ørnen på tur

Gratis
svømmetur

VINTERSVØMNING:

JUNIORAFDELING:

Du kan se alle datoer under kalenderen på 
side 20.
Det er gratis for Viborg Sejlklubs medlem-
mer og pårørende, og der er altid en uddan-
net livredder til stede, nemlig Anders Fill 
Eskildsen.
Har du spørgsmål til vintersvømningen kan 
Jan Fig sikkert svare. Du finder ham her: 
Tlf. 4017 1582  / Email: Fig@webspeed.dk

Nej, Viborg Sejlklub tilbyder IKKE vinterbad-
ning. Og da slet ikke i Søndersø, som Morten 
Bøgild her prøver at indtage. 

Sidste vinter blev skråstiverne skiftet og 
selve rammeslaget renoveret, ligesom der 
kom nyt motorruf. 
Ørnen har aftalt med Svalen, at den tager 
farvandsafmærkningerne ind til vinter.

NYE MEDLEMMER
Viborg Sejlklub har fået følgende nye medlemmer, 
som vi byder hjerteligt velkommen til klubben: 
• Henrik Bach, Strandvejen 3, Hjarbæk
• Mathias Donnerup, Fægteborgbakken 12, Løgstrup
• Laurids Madsen, Virksundvej 103, Knudby
• Niels Krarup Jensen, Bøgevej 23, Viborg
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”Det var sjovt !”
Sådan lød råbet fra vinderbåden, Xmeralda 
fra Skive, da den klokken 14.04.02 strøg 
over målstregen ud for Virksund Odde – 15 
sekunder og en enkelt bådslængde foran 
løbets nummer to.

Og det var sjovt for de 13 både, der mødte 
til start  til Fransgaard Cup.
Fransgaard Cup er planlagt som en distan-
cesejlads på trekantbane, og i år havde 
arrangørerne ændret på startproceduren, 
så alle tre løb startede samtidig. Det gav 
betydeligt flere dueller på vandet, og 
selvom regnen stod ned i stænger, var selve 
sejladsen en succes.
Men det var ikke så sjovt at være de to 
medlemmer af kapsejladsudvalget fra 
Viborg Sejlklub.
For der var – for andet år i træk – ikke en 
eneste deltager fra vores egen sejlklub.
Deltagerne kom fra Virksund med otte, 
Skive mødte op med fire og de to sidste 
kom fra Hvalpsund. Og altså ikke en eneste 
fra Hjarbæk.
Det stiller naturligt nok det meget rele-
vante spørgsmål:  Skal Viborg Sejlklub blive 
ved med at lægge navn til og kræfter i at 
arrangere Fransgaard Cup?

Fælles ansvar
Formelt arrangeres Fransgaard Cup af Vi-
borg og Virksund Sejlklubber i fællesskab. 
Der er tre mand i udvalget, nemlig sejlads-

leder Leif Folke fra Virksund Sejlklub samt 
Jan Fig  og Kristian Melgaard fra Viborg 
Sejlklub.
Det rigtigt gode spørgsmål er så nu: Skal 
Viborg Sejklub stille med totredjedele af 
holdet, når interessen fra egen klub er lig 
NUL.
Det logiske svar er: Nej, selvfølgelig skal vi 
ikke det. Det må de klubber, der rent faktisk 
deltager, ligge og rode med.

Lidt historie
På forrige års generalforsamling gjorde Jan 
Fig det klart, at han ikke ville fortsætte, 
medmindre interessen voksede og der fra 
klubbens side blev lagt flere ressourcer ind. 
Det afstedkom, at Kristian Melgaard meldte 
sig under fanerne.
Håbet var, at vi kunne øge antallet af delta-
gere og især få nogle fra Hjarbæk til at tage 
kampen op. Vi kan konstatere, at vi ikke har 
kunnet løfte opgaven.
Antallet af deltagere er på få år faldet til 
det nuværende lavmål, nemlig 14 tilmeldte 
– og de fleste af dem kom endda længe 
efter tilmeldingsfristens udløb.
Så den logiske konsekvens er: Vi gider ikke 
mere.  Vi har andet at bruge vores lørdag på 
end at sidde i regnvejr og vente på at sejlere 
fra Hvalpsund, Skive og Virksund kommer 
hjem  efter en dejlig tur på vandet.
Resten er op til Viborg Sejlklubs ledelse. 
Vores fest stopper her.

Venlig hilsen Jan og Kristian

Så tæt var bådene efter fem timers sejlads. 
Kun fem minutter mellem de fire første. 
Her er det Xmeralda der går foran Prima-
donna, begge fra Skive.

Hvad gør vi næste år ?
FRANSGAARD CUP:
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Først var der en.
Så var der to.
Og til sidst stod hele tre både 
på grund udfor odden 
ved Virksund Havn.

Anledningen til massemødet var den 
praktiske eksamen til duelighedsbevi-
set. Prøven afvikles med en censor og tre 
elever ombord på Virksund Sejlklubs Maxi 
77, og normalt går det stille og roligt med 
havnemanøvrer, mand-over-bord-øvelse og 
sejlads efter kompas.
Men ikke denne dag.
Det blæste en del, og normalt ville prøven 
blive holdt i det rolige vand i bassinet foran 
havnen.
Men af en eller anden grund var skolebåden 
sejlet ud i selve sundet, hvor en strid nord-
vestenvind stod direkte ned gennem løbet.
MOB-dukken blev kastet, men drev så hur-
tigt af, at mandskabet ikke kunne nå den 
inden skolebåden satte sig på grunden på 
østsiden af sundet. De kunne ikke komme 
fri ved egen kraft.

Første forsøg
Grundstødningen satte gang i redningsfor-
søgene. Første båd ude var Bo Andersen, 
hvis hustru Yvonne, også skulle til eksamen 
den dag.

Det gik fint med at få en trosse over, men 
da der kom træk på maskinen, sprang luft-
filteret, og maskinrummet blev fyldt af røg. 
Motoren mistede kraft – og bump, så stod 
Impalaen også på grund med roret først.
De fik smidt et anker ud for at forhindre 
yderligere forsætning, og fik tilkaldt båd 
nr. 2.

Andet forsøg

2. båd på vandet var Allan, der sammen 
med sin hustru sejlede ud og forsøgte at 
lade en trosse i fender drive over til Impa-
laen.

DUELIGHED: Men den hårde vind greb fat i båden, og da 
Allan forsøgte at bakke væk fra grunden, fik 
han tovværket i skruen.
Nu var situationen pludselig knap så mun-
ter, for Allans båd drev hurtigt ned mod Bos 
båd og en kollision syntes uundgåelig. Men 
det lykkedes at smide et anker, så Allan 
stoppede få meter fra.

Tredje gang – lykkens gang
Så blev der ringet efter en motorbåd, ført af 
havnens smed, Jens, og han fik med kyndig 
hånd lagt enden til og fik trukket de tre 
uheldige helte af grunden.
Da hverken Allan eller Bo havde motorkraft, 
måtte de hales helt i havn, mens prøvebå-
den med besætning måtte vente til sidst.
Heldigvis skete der ingen alvorlige ska-
der på nogen af bådene– og alle kursister 
bestod prøven.

Dramatisk 
eksamen

12 BESTOD
I 2014 deltog 13 kursister i duelighedskurset, der for første gang 
blev afviklet i et tæt samarbejde med Virksund Sejlklub.
De 12 nye duelighedssejlere er:
Dorte Cederbek, Erling Rask, Per Dalbro, John Clausen, René F. Schou, Per Pe-
dersen, Yvonne Andersen, Krista Hebsgaard Hansen, Claus Funch Hansen, Søren 
Rask, Thoke Guldbæk Rasmussen og Jørgen Jensen
Vi ønsker dem tillykke og god fornøjelse på vandet.

NYT KURSUS
Det synes at være helt sikkert, at der holdes endnu et duelighedskursus i 
vinteren 2015 med eksamen kort før Sct. Hans 2015.
Allerede nu har 15 personer skrevet sig på liste hos kursusleder Kristian Melgaard, 
og det er langt flere end tidligere. Samtidig har Virksund Sejlklub bekræftet, at 
man gerne vil fortsætte samarbejdet om kurserne i næste sæson.
Samarbejdet fungere således, at den teoretiske undervisning foregår i Viborg 
Sejlklubs lokaler i Hjarbæk. Kurset starter kort efter nytår, og løber over 16 lek-
tioner frem til april. Efter bestået eksamen flyttes den praktiske undervisning til 
Virksund, hvor kursisterne sejler i klubbens skolebåd under kyndig vejledning med 
eksamen kort før Sct. Hans.
Alle interesserede kan henvende sig pr. mail til kursuslederen på 
krenmel@gmail.com – og man vil så blive indkaldt til et info-møde 27. november.
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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

VINTERKLARGØRING

Et kendt reklameslogan kan også 
bruges, når det kommer til at 
få repareret sin bådkaleche, 
sprayhood og lignende.

Efter en dejlig lang sejlsæson er det tid til 
at få gjort status. Hvad gik i stykker, hvad 
blev slidt, og hvad skal vi have sendt til 
reparation.
Det gælder også bådkalecher, sprayhood, 
bompresenning, og wind-breakers.
 Der er måske gået en søm, lynlåsen er i 
stykker, ruden er revnet, og der skal måske 
skiftes et kantebånd, en dims eller sejlring. 
- Sejlerne gør sig selv – og mig – en tjeneste 
ved at få indleveret deres ting til reparation 
i efteråret, siger Herta Mørup, der driver 
Møbeltrylleriet i Kirkebæk.
Herta Mørup er uddannet møbelpolstrer og 
driver på ottende år Møbeltrylleriet.
Navnet er en smule misvisende, for Herta 
polstrer ikke kun møbler – hun laver også 
autopolstring og specialopgaver, som f. eks. 
reparation af ovennævnte bådudstyr, samt 
fremstilling eller ombetrækning af bådhyn-
der.
 Jeg har ikke maskiner, der kan lave zig-zag 
sømme som på sejl, men jeg kan sagtens 
lave småreparationer på sejl.

God tid
– Hvert eneste år oplever jeg, at sejlerne 
kommer susende kort før båden skal i van-
det, fordi man liiige er kommet i tanke om, 
at noget var i stykker. Det er årets travleste 
periode på værkstedet, så man risikerer, at 
jeg ikke kan nå at blive færdig til tiden, og 
det er jo træls for alle parter, konstaterer 
Herta Mørup.
Derfor opfordrer hun til at sejlerne indleve-
rer deres ting til reparation ved afrigning. 
Så er det lige klar til at tage i brug når 
foråret kommer.
Så – få det nu fixet !

Møbeltrylleriet er åbent tirsdag til fredag, 
efter aftale. Så slå på tråden i forvejen.

Herta Mørup har drevet 
værkstedet Møbeltrylleriet 
i Kirkebæk i otte år.

“Få det nu  
  fixet !”
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Hvad sker der lige 
på Venø? 
Tidligere var Venø Havn fyldt 
med både faste sejlere og gæ-
stesejlere, og det var stort set 
umuligt at finde plads i den lille 
idylliske havn. 
Men ikke i år. Der var stort set 
ingen både i yderhavnen og kun 
to andre både i gæstebassinet. 
Umiddelbart var der ingen, der 
kunne give os en forklaring på 
det fænomen, som andre sejlere 
har bekræftet. 
Men maden på Venø Kro 
var som altid fremragende.

Hvad sker der lige her? 
I Lemvig havn mødte Knud Bloch denne 
båd. Han fortæller: Vi mødte en motorbåd i 
Lemvig, spurgte om han kunne holde varmen. 
(Der var 30 graders varme den dag, mindst). 
Han svarede, ja, ellers får den en spand koks. 
Forklaring: Manden bor i båden hele året og 
har en brændeovn, hvor han fyrer med koks.

Af Lisbet og Jørgen ”Viffert”

I gamle dage var sejlbådene små og åbne, 
og vi kom ikke så langt omkring. Weeken-
den begyndte først lørdag over middag, så 
det blev oftest bare til en tur til Virksund 
med en lille smut ud i Louns Bredning søn-
dag formiddag inden turen gik hjem igen. 
Nogle gange kom vi helt til Skive eller 
Hvalpsund.

Så sommerturene var det helt store. 
I 1955 skulle vi Mors Rundt på otte dage.
Vi har to både, der fulgtes ad, nemlig krage-
jollen ”Duo” med Knud-Eli og Gunhild, og 
så os i Knud Billedskærers kutter ”Rio”.
Vi startede fra Hjarbæk i fint vejr og sejlede 
til Hvalpsund. Her lå to andre Viborg-sejle-
re med deres åbne kutter ”Devs”. De havde 
haft en flaske snaps hængende i en snor, 
men havde tabt den, så de dykkede efter 
den i det grumsede havnevand. De fandt 
den !

Næste dag sejle-
de vi videre mod 
Fur. Der var kun 
svag vind, så 
vi blev trukket 
næsten hele 
vejen af ”Duo”, 
der havde på-
hængsmotor.

På slæb 
mod Fur

Sommertogt 
1955

SOMMERMINDER NOSTALGI Efter en skøn dag på den spændende ø, sej-
lede vi sydover til Jegindø, hvor vi fortøjede 
udenpå nogle bundgarnspramme.
Knud-Eli gik op for at proviantere, mens 
vi andre tændte op på spritapparatet for 
at koge vand til kaffe. Det blæste temme-
lig meget, så vi satte spritapparatet ind i 
kragejollens agterrum.
Da Knud-Eli kom tilbage spurgte han, hvor 
spritapparatet var, og vi pegede på agterlu-
kafet. Han råbte ”For h....” – greb apparatet 
og smed det i havnen.
Det viste sig, at han havde benzin i mæl-
keflasker stående lænet op af klinkerne 
inderst i agterrummet. 
Vi kunne være røget i luften.

Duo og Rio ved kajen i Nykøbing. 

For megen vind
Vi ville have været til Lemvig, men det blæ-
ste for meget, så vi blev på den rigtige side 
af Oddesundbroen.
Vi lagde til i det gamle færgeleje på Grisetå 
Odde og nød solen på læsiden af fyret.
Næste dag sejlede vi op til Nykøbing. Det 
blev øsende regnvejr for første gang på tu-
ren, og vores båd var ikke helt tæt, hverken 
i bund eller top, så alt blev vådt.

Vi kunne ikke bruge vore våde soveposer, så 
Knud bestilte værelser på Sømandshjem-
met. Fem kroner med morgenmad – pr 
mand.
Så var ugen ved at være slut, og vi skulle 
hjemover.
Knud købte senere en større kutter med 
kahyt – men det er en helt anden historie.

SEND FOTOS
Redaktionen vil gerne have flere 
fotos fra jeres ture rundt 
på fjord og hav. 
Send dem til krenmel@gmail.com, 
så fordeler han til web og blad. 
Husk at sende dem i den opløsning, 
kameraet har taget dem i.

LEMVIG

VENØ
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På trods af de udmeldinger, 
Viborg kommune kom med i for-
året om ændret slusepraksis, har 
åbningstiderne i 2014 
været de samme som hidtil.

Det bekræfter slusevagten, der også siger, 
at de gamle åbningstider holder resten af 
sæsonen.

Bestyrelsen vil have klarlagt 
ansvarsfordelingen inden 
beslutning

På bestyrelsens møde 24. juni, der traditio-
nelt er ganske kort, nåede man at diskutere 
planerne for at etablere et elektrisk hejs på 
mastekranen. Af referatet kan man således 
læse:
Overvejelser omkring køb af el-hejseværk 
blev drøftet omkring risiko for ulykke og 
omkring de forsikringsmæssige forhold. 
Det blev besluttet, at vi meget grundigt skal 
have undersøgt, om der er risiko for evt. 
erstatningsansvar mod Viborg Sejlklub og 
dennes bestyrelse, såfremt der måtte ind-
træde en hændelse omkring el-hejseværket, 
som gør at der med rette kan anlægges en 
erstatningssag mod sejlklubben og eller 
dennes bestyrelse. 
Der var enighed om, at al tvivl herom skulle 
afdækkes inden eventuel beslutning.

Om nabogrunden
I april fik bestyrelsen et solidt mandat fra 
medlemmerne om at undersøge mulighe-
derne for at købe en eller flere af grundene 
langs havnefronten. 
Der er nedsat et udvalg, der kigger på sa-
gen. Punktet var på dagsordenen, men da to 
af bestyrelsens medlemmer var fraværende 
24. juni, blev punktet udsat

Kajak-vilkår
Det blev besluttet, at personer der vil 
opbevare deres kajak i sejlklubben efter 
Sct. Hans gerne må gøre dette blot de er 
medlem af sejlklubben og de betaler 100 kr. 
pr. kajak for resten af sommeren.

I mødet deltog: Peter Blach, Orla Christen-
sen, Leif Vang, Per Vig Laursen, Erling Han-
sen og suppleant Jørgen Kjærgaard, mens 
Else Mørk og Frank Rømer var fraværende.
Et planlagt bestyrelsesmøde i begyndelsen 
af september er blevet udsat og holdes efter 
bladets deadline.

VIRKSUND-SLUSEN:

BESTYRELSEN:

Det betyder følgende:
Åbningstider i september:
Alle dage : 10.00 til 20.00
 
Åbningstider i oktober - til og med U 42:
Alle dage: 10.00 til 18.00
 
Slusen lukker med udgangen af Uge 42 – 
altså søndag 19. oktober, og forbliver lukket 
frem til onsdag 1. april 2015. 

Du kan få slusen åbnet i perioden ved 
henvendelse til  Viborg kommunes tekniske 
forvaltning på 87 87 50 04
Mail: trafikogveje@viborg.dk

Åbningstider

El-hejs under-
søges grundigt
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SEPTEMBER
10.-14. september Mandetur 2014 – arr. Virksund Virksund
11. september kl. 18.00 Ungdoms træningssejlads  Hjarbæk
16. september kl. 18.00 2,4mR træning  Søndersø
17. september kl. 18.45 Onsdagssejlads  Hjarbæk
18. september kl.18.00 Ungdoms træningssejlads  Hjarbæk
23. september kl. 18.00 2,4mR træning  Søndersø
24. september kl. 18.45 Onsdagssejlads Sæsonafslutning/
  Præmieoverrækkelse Hjarbæk
25. september kl. 18.00 Ungdoms træningssejlads  Hjarbæk
28. september kl. 10.00 Klubmesterskab i 2,4mR   Søndersø
30. september kl. 10.00 2,4mR afrigning af både Søndersø

OKTOBER  
2. oktober kl. 18.00 Ungdoms træningssejlads  Hjarbæk
4. oktober kl. 10.00 Oprydning på 2,4 mR pladsen Søndersø
09. oktober kl. 18.00 Ungdoms træningssejlads  Hjarbæk
16. oktober kl. 18.00 Ungdoms træningssejlads  Hjarbæk
18. oktober kl. 13.00 Stativopsætning  Hjarbæk
18. oktober kl. 18.30 Afriggerfest Hjarbæk
24. oktober kl. 12.00 Bådoptagning  Hjarbæk
25. oktober kl. 8.00 Bådoptagning 
25. oktober kl. 10.00 Svømning  Søndre Skole
  
NOVEMBER  
2. november kl. 10.00 Svømning  Søndre Skole
8. november kl. 10.00 Svømning  Søndre Skole
22. november kl. 10.00 Svømning  Søndre Skole
27. november kl. 19.00 Info-aften – duelighedskursus Hjarbæk
29. november kl. 10.00 Svømning  Søndre Skole
  
DECEMBER  
6. december kl. 10.00 Svømning  Søndre Skole
6. december kl. 13.00 Julefrokost Hjarbæk
13. december kl. 10.00 Svømning  Søndre Skole
20. december kl. 10.00 Svømning  Søndre Skole

 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

NÆSTE BLAD
Blad nr. 4 udkommer kort før jul.  Deadline for indhold: 30. november. 
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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

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

Trådløst net navn: ”TDC-HAVN”
Kodeord: ”V.Sejlklub” 

Vi håber mange får glæde af det og modta-
ger gerne tilbagemeldinger på hastighed og 
stabilitet.

Trådløst internet
på havnen
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Spurvevej 17 • 8800 Viborg

Tlf. 86 62 22 55
email@borngrafisktryk.dk


