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Særdeles vellykket TSR22 

Nok kom LOA ikke hjem med topplaceringer denne gang, men 
alligevel går The Tall Ships Races 2022 over i annalerne som et 
rigtig godt arrangement. Med både start- og sluthavn i Danmark 
valgte vi at gøre hele turen med, så vi lagde ud med et 
sommertogt via Kielerkanalen og til Helgoland, før det gik løs i 
Esbjerg. Derfra sejlede vi første race med seks trainees fra 
Esbjerg Kommune til Harlingen i Holland, hvorfra det pr. Cruise 
in Company gik videre til Antwerpen i Belgien. Her kom 10 
trainees fra Aalborg Kommune om bord, så de kunne prøve 
kræfter med sidste race retur til Aalborg. 

Vel hjemme fra togtet var LOA i fire dage centrum for en masse 
receptioner og andre aktiviteter, herunder det kæmpestore 
fyrværkeri - med nogle af vores nyeste gaster på kongepladser i 
stormasten - på den sidste aften i havn. Til Parade of Sail gik 
LOA forrest ud til Hals, hvor vi vendte så betids, at vi kunne 
modtage hilsner fra de øvrige skibe, efterhånden som vi 
passerede dem på vores vej tilbage mod hjemhavnen.

Takket være en god aftale med TV2 Nord havde vi solid 
mediedækning både i Antwerpen og Aalborg, men også TV2 Syd 
og flere trykte medier beskæftigede sig med LOA og gasterne. På 
turen fra Antwerpen til Aalborg havde vi blandt andre fire 
tidligere elever fra Ranum Efterskole College blandt gasterne og 
det gav en hel del velkommen opmærksomhed. 
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Nr. 2 på Limfjorden Rundt  

Arrangørerne af Limfjorden Rundt havde indført nogle nye 
handicapregler, men i skyndingen glemt at få dem godkendt på 
generalforsamlingen, så da det kom til stykket, kunne de ikke 
bruges alligevel. Havde de været i brug, ville LOA være blevet nr. 
1 blandt tremasterne på årets sejlads, men det blev så kun til en 
andenplads. Uanset hvad: LOA halede en klar sejr hjem på en 
særdeles flot sejlet sidste etape til Skive.

Mere vigtigt er næsten, at det var et rigtig fint togt med en godt 
sammensat gruppe af medlemmer. Cirka halvdelen var 17 til 27 år, 
mens resten var - nå ja, lidt ældre unge. Og uanset alder bidrog de 
til, at der fra start til slut var en fantastisk stemning om bord. 

LOAs seneste sponsorer  

I begyndelsen af juli modtog vi dette svar på en ansøgning om 
fremtidssikring af LOA, som vi havde sendt til Konsul George 
Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond:

"Under henvisning til Deres ansøgning om tildeling af støtte fra fonden 
skal jeg med glæde oplyse, at fondens bestyrelse – landsdommer Jens 
Rosenløv, fondsbørsvekselerer Claus Jørgensen, advokat Per Harder og 
advokat Sune Westrup (formand) – har besluttet at imødekomme Deres 
ansøgning."

Det femcifrede beløb vil blive anvendt til anskaffelse af nye sejl.

Midt i august kom vi tættere på mål med finansieringen af 
sejlene, da vi fik mail fra Jubilæumsfonden af 12/8 1973 med 
besked om, at også denne fond støtter os med et femcifret beløb.  
 

Foto: Nigel Hopwood
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Afrigning og vinteropgaver 

Efter endnu en særdeles velgennemført afrigning i den første 
oktoberweekend er LOA nu på bedding i Frederikshavn. Her 
venter en længere periode med ikke mindst gennemgang af 
kalfatringen og udskiftning af LOAs kobberforhudning. 

Første del er opgaven er at tage de eksisterende kobberplader af, 
inklusive de 35.000 søm. Derefter skal filten af og så skal der 
lappes sømhuller, inden der kommer nyt filt og ny kobberplader 
på - fastgjort med 35.000 nye søm.

Også andre ting skal klares, nu skibet alligevel er på land, så vi 
glæder os over, at der også denne gang er en stor og beredvillig 
gruppe frivillige, der løfter de talrige opgaver - både i 
Frederikshavn og hjemme på LOA Værft. 

Forløber arbejdet efter planen, vil LOA blive i Frederikshavn 
frem til ultimo november/primo december.

Endnu en gang meget stor tak til såvel afriggerne som de 
frivillige, der nu er i gang med arbejdet på LOA. Og vil være det 
vinteren igennem. 

Sejladsplan for 2023 
Endnu er der en del detaljer, der skal falde endeligt på plads, men 
der begynder at tegne sig et billede at sejladsplanen for 2023. Den 
rummer blandt andet Træskibs-Sammenslutningens pinsestævne 
i Aalborg, Folkemødet på Bornholm, Idrætsmødet i Aalborg, en 
ugelang sejlads med Rotarys udvekslingsstuderende, The Tall 
Ships Races, et sommertogt i august, Limfjorden Rundt og 
diverse weekendsejladser. 

Hvad angår The Tall Ships Races 2023 er det på nuværende 
tidspunkt planen, at LOA deltager fra Hartlepool i England til 
Fredrikstad i Norge, derfra videre til Shetlandsøerne og retur til 
Arendal i Norge. 

I kraft af en donation fra Jachsa Fonden vil vi på et af de 
ugelange togter have to unge døve og deres hjælpere med om 
bord. 

Planen over LOAs sejladser (og øvrige LOA-aktiviteter) kunne 
ses på www.loa.dk fra omkring midten af november 2022. 
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Atter Rotary-sejlads i 2023 
Et par år efter at LOA igen var sejlende, fandt Nibe Rotary Klub 
og Aalborg City Rotary Klub – ikke mindst på initiativ fra LOA-
styrmand Esben Munk Sørensen og hans medrotarianer Bent 
Laier – sammen om et projekt, der skulle give internationale 
udvekslingsstudenter en oplevelse ud over det sædvanlige som 
medlemmer af LOA Sailing Team. 

Det første togt blev med stor succes gennemført i 2012, hvor 25 
studerende fra 11 lande var på seks dages sommersejlads med 
LOA. For manges vedkommende var det deres første maritime 
oplevelse, og der var enighed om, at netop LOA-togtet var blandt 
de allerbedste oplevelser under opholdet i Danmark. Rotary-
aktiviteten fortsatte i 2013, nu med 30 udvekslingsstudenter. De 
følgende tre år gik LOA i samarbejde med gode venner fra Jens 
Krogh, så man kunne nå op på 40 årlige udvekslingsstudenter. 

2017 blev på flere måder et særligt Rotary-år, for nu var flåden 
vokset til foruden LOA og Jens Krogh at omfatte skibene Anna 
Carmen og Malene. Nogle af de internationale gaster fik så 
meget blod på tanden, at de tog med LOA til The Tall Ships 
Races i Østersøen – og dermed fik de den ekstra oplevelse at 
være med til at sejle en tredjeplads hjem. Rotary-aktiviteterne 
fortsatte i 2018-2019 – og blev derefter som så meget andet ramt 
af coronarestriktioner. 

Så meget desto mere er vi rigtigt glade for, at vi har kunnet indgå 
aftale om, at der bliver Rotary-sejlads igen i perioden 2. til 7. juni 
2023.

Primo september var John Christensen (th., sammen med Leif 
Ervolder), der er guvernør for Rotarys distrikt 1440, om bord på 
LOA for at overrække det synlige bevis på de første 10 års 
samarbejde. Der er tale om en jubilæumsplakat, hvorpå man kan 
finde samtlige de udvekslingsstuderende, der siden 2012 har sejlet 
som LOA-gaster i forbindelse med sejltræning i Kattegat og på 
Limfjorden. Foruden det indrammede eksemplar fik 
Støtteforeningen LOAs Venner et antal plakater, som den vil 
sætte til salg for derigennem at bidrage til foreningens 
indsamling af midler til LOAs løbende vedligeholdelse. 

Godt salg i LOA-bogen 
Som omtalt i et foregående nummer af LOAvisen har Steen 
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Bjerre - tidligere formand for Tall Ship Aalborg Fonden og nu 
engageret i især LOAs fundraising og kommunikation - udgivet 
en bog om LOA i anledning af 100 års jubilæet i år.

Bogen, der er på knap 200 sider, rigt illustreret og med dansk og 
engelsk tekst, kan købes ved at sende en mail til forfatteren på 
mail@steen-bjerre.dk. Det er der dejligt mange, der har gjort, 
men det er stadig muligt at erhverve et eksemplar - måske som 
en gave i forbindelse med en tilstundende højtid?

Prisen er 175 kr., hvoraf 25 kr. efter aftale med forfatteren går til 
Støtteforeningen LOAs Venner. Dertil kommer pakkeporto 
(DAO) på 41 kr., hvis bogen skal sendes. Det er også muligt efter 
nærmere aftale at få bogen udleveret på LOA Værft.

Steen Bjerre fortæller, at LOA-bogen indtil videre indgår i 
bogsamlingen hos Det Kgl. Bibliotek, Danmarks Museum for 
Lystsejlads, Limfjordsmuseet, Nordsøen Oceanarium, Svendborg 
Museum, Lystfartøjsmuseet og Museet for Søfart. 

Bogen kan også købes hos Springeren - Maritimt 
Oplevelsescenter og Hollænders Boghandel på Boulevarden i 
Aalborg - og hos Danmarks Museum for Lystsejlads, hvis man er 
i Svendborg.  

Seneste fra LOAs Venner 
Og så giver vi ordet til Jytte Jakobsen og Michael Fossing, som på 
vegne af Støtteforeningen LOAs Venner skriver:

TSR22-bod: LOAs Venner var flot repræsenteret under 
afslutningsfestlighederne for The Tall Ships Races 2022. Vores 
flotte bod var opstillet på havnefronten lige ud fra AAU Create. 
Herfra fortalte en flok frivillige fra LOAs Venner livligt 
forbipasserende om LOA og foreningen. Der blev hvervet 30 nye 
medlemmer og uddelt utallige brochurer og postkort. Og der 
blev solgt massevis af køleskabsmagneter med foto af LOA. 
Jubilæumsbogen om LOA blev også solgt fra boden - med en 
andel af dette salg til LOAs Venner.

LOAs Venner er dybt taknemmelig for opbakningen disse dejlige 
dage.

Vennesejlads i august: I en fantastisk flot aftenstund 
stævnede LOA ud på fjorden fyldt med glade venner, heraf 
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mange af de nye medlemmer hvervet under The Tall Ships Races 
i Aalborg. 

Som det ses på Connie Sindings billede, fik de, der havde lyst, 
mulighed for at hjælpe med at sætte et par sejl. En dejlig aften 
sluttede med middag på dæk og hyggeligt samvær i 
solnedgangen.

Æbleskiver: Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved søndag 4. 
december 2022, for da holder vi LOAs Venners traditionsrige 
æbleskivearrangement. Nærmere information følger, når vi er 
tættere på dagen. 

Første år med veteranbåden Krejleren: Efter Limfjordens 
Træskibslaugs første sæson i LOAs regi er det blevet tid til at 
afrigge Krejleren og tage den op på land. Det sker mandag 10. 
oktober 2022. 

Der har været mange hyggelige ture på vandet sommeren 
igennem og medlemmerne nyder at mødes hver mandag 
eftermiddag. Den løbende vedligeholdelse er en god baggrund 
for samværet, som også omfatter arbejde på værkstedet sammen 
med medlemmerne fra LOA Værft og de gode folk, der er ved at 
renovere TRIP.

Utzon-spidsgatteren TRIP under renovering: TRIP, som 
er en Utzon-spidsgatter med 30 kvm. rig af model Lene, er under 
renovering og arbejdet skrider fremad. Dog har det afdækket, at 
der skal repareret mere end først antaget. Vi forsøger at få 
arbejdet under tag gennem vinteren. Det omfatter en total 
lakering i hvid, fugning af teakdækket, fornyelse af dørken i 
cockpittet, installation af motor samt udskiftning af svøb og 
bundstokke i agterenden.

Vi håber på færdiggørelse i foråret 2023 og indbyder alle, der har 
hænderne godt skruet på, til at deltage i arbejdet og samværet 
sammen med LOA Værft-medlemmerne. Kontakt Michael 
Fossing på 40809803, hvis du ønsker at deltage.

Julegaver fra LOAs tøjprogram: LOAs Venner sælger tøj, 
hvor en del af indtægten tilfalder foreningen. Efterfølgende 
doneres pengene til specifikke ønsker fra LOA - alt til hjælp for 
at holde det gode skib sejlende.

Har du lyst til at benytte dig af denne enestående mulighed for at 
købe tøj - eventuelt til brug på sejladser - kan du se udvalget på 
http://webshop.loa.dk. Alt er naturligvis med LOAs flotte logo. 
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Du har mulighed for at tilkøbe ekstra tryk i form af dit navn 
påtrykt under logoet. Du kan også få vores flotte skib trykt på 
ryggen af T-shirts, poloer, trøjer, busseronner og jakker, men ikke 
den vatterede vest. Det trykkes i navyblå på hvide dele og i hvid 
på andre farver.    

Vi anbefaler, at du inden køb af tøjet prøver det, så du er sikker 
på hvilken størrelse, du bruger. Dertil har vi en prøvekollektion, 
som befinder sig på LOA Værft, Nordre Havnegade 6 i 
Nørresundby. Her kan du prøve tøjet, se de forskellige modeller, 
teste størrelserne og føle på kvaliteten. Vil du gøre brug af denne 
service, før du handler, kan du aftale tid til et besøg ved at 
kontakte til Jytte Jakobsen på jytteogniels@hotmail.com.

LOA-rom er også en fin julegave: I anledning af 100 års 
jubilæet har vi udstyret ”2. Batch” LOA-rommen med et særligt 
jubilæumsmærke, der naturligvis for alvor gør rommen til et 
samlerobjekt. Der er fortsat tale om en Panama-rom, fuldlagret i 
10 år på brugte bourbonfade. Smagsnoter er vanilje, lækker toffee 
og chokolade med en velafstemt sødme. Og for de, der går op i 
den slags, kan vi oplyse, at rommen holder 40%. 

LOA-rommen kan købes hos Vin & Vin, Vestre Allé 2 i Aalborg. 
Prisen er beskedne 385 kr. pr. fl. (70 cl.) - og det ekstra smukke er, 
at overskuddet fra salget går til Støtteforeningen Venner - og 
dermed jo i henhold til foreningens vedtægter til aktiviteter på 
skib og værft.

Mere om LOAs Venner: Vi opfordrer til et besøg på vores 
hjemmeside med mere information om støtteforeningen LOAs 
Venner: https://loasvenner.dk. 

LOAvisen er det 
officielle organ for 
LOA-projektet og 

udgives af Tall Ship 
Aalborg Fonden og 
Støtteforeningen 

LOAs Venner i 
fællesskab.
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