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NFK´s aktivitetskalender
Forår og sommer 2019
Uge

Ugedag

Dato

Aktivitet

Klokken

15

Lørdag

13. april

Udflugt til Middelfart Bådværft

08.00 – 17.00

Påskeferie

16
19

Torsdag

9. maj

Søsætning af bådene

24

Tirsdag

11. juni

Vi sejler sjægtene til Jegindø Havn

18.00

24

Lørdag

15. juni

Kapsejladsen Ror-cup på Jegindø *

09.00 

25

Tirsdag

18. juni

Vi sejler sjægtene hjem fra Jegindø Havn

18.00

26

Lørdag

29. juni

Marilyn Annes 100 års dag – Havnens dag – Vild med vand
Kapsejladsen Struer Bugt – Den gamle Venø Rundt
*

09.00 

27-31

*

08.00 – 13.00

Sommerferie

1. juli – 4. aug.

32

Tirsdag

6. august

Første klubaften / sejlads efter sommerferien

18:30 - 21:00

32

Torsdag

8. august

Første klubformiddag / sejlads efter sommerferien

09.00 – 12.00

32

Lørdag

10. august

Udflugtssejlads til Oddesund

09.00 

33

Fredag
Lørdag
Søndag

16. august
17. august
18. august

33

Lørdag

17. august

37

Tirsdag

10. september

37

Onsdag

11. september

37

Torsdag

12. september

40

Torsdag

3. oktober

Der er WM i sjægtesejlads i Hjarbæk
Se på hjemmesiden Aktuelt  Arrangementer
Sansefestival

09.00 – 16.00

Vi gør klar til at modtage Kapsejladsen Limfjorden Rundt
Sejladsaften
Vi modtager i deltagende skibe i Limfjorden Rundt.
Vi holder åbent hus i Nordvestjysk Fjordkultur - Kulgade 8
Vi uddeler rundstykker til de deltagende mandskaber i
Limfjorden Rundt kl. 7.00 – 8.00
Der er skippermøde kl. 8.00 bagefter rydder vi op.

09.00 – 12.00
18.00 – 21.00

Vi tager bådene af vandet

2

*

Efterårsferie

42

Obs.

*

*

Nærmere program følger senere på hjemmesiden

Tirsdage og torsdage fra 3/1 – 7/5

Der arbejdes på bådene

Tirsdage og torsdage fra 9/5 – 27/6

Sjægtene sejler fra Træskibshavnen

Tirsdage og torsdage fra 6/8 – 3/10

Sjægtene sejler fra Træskibshavnen

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

14.00 
07.00 – 12.00

08.00 – 12.00
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”Tak til alle fotografer for de �ine billeder vi har modtaget til dette nr. af bladet”.
Redaktøren.

En solid bank giver tryghed

I Ringkjøbing Landbobank er vi
lokalt forankret og har en ærlig interesse i dine planer og ønsker.
Du vil opleve, at vi altid er handlekraftige, er ordentlige og yder
kompetent rådgivning.

Vi er altid klar til et møde!
Lad os tage et uforpligtende møde
i banken eller over telefonen. Hvis
du synes om os og gerne vil skifte til
os, skal vi nok ordne al papirarbejdet og kontakten til dit nuværende
pengeinstitut.

Tlf. 9732 1166 | post@landbobanken.dk
landbobanken.dk

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Du finder os mange
steder i Midt- og Vestjylland
- samt resten af Danmark
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Svundne tider i moderne rammer
Museets faste udstillinger giver blandt andet
et indblik i Limfjordens betydning for egnens
udvikling og viser eksempler på både kunst
og dagligdag. Desuden rummer museet
en allerede verdenskendt udstilling af B&O
produkter. Alting er præsenteret ved hjælp
af hypermoderne fortælleteknikker baseret
på multimedier, interaktion og skjulte
lydinstallationer.

1. September - 30. Juni
Mandag
Tirdag - fredag
Lørdag - søndag
Helligdage

Lukket
12-16
12-17
12-17

1. Juli - 31. August
Mandag
Lukket
Tirsdag - fredag 11-17
Lørdag - søndag 12-17
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Som en vigtig del af Struer Museum finder
man også Johannes Buchholtz´ hus. Huset
fremstår præcis som da det var beboet af
den kendte forfatter. Et besøg i huset byder
på en rejse ind i en anden tid og giver et
unikt indblik i livet for en af Danmarks
dengang mest læste forfattere.
Struer Museum
Søndergade 23, 7600 Struer
www.struermuseum.dk

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Formandens Klumme April 2019
Efter inspiration fra generalforsamlingen 2019 følger her
et Heiku-digt, der måske rammer arbejdet og stemningen i
Nordvestjysk Fjordkultur meget godt:

Kolofon:
Fjordkulturen,
medlemsbladet
for foreningen
Nordvestjysk Fjordkultur.
Redaktør:
Povl Eskild Petersen
Nordvestvej 14
7600 Struer
Tlf: 21 77 09 87
peskild@post5.tele.dk

Udgivelser:
Bladet udkommer
3 gange årligt: April–
September–December
Deadline næste blad:
1. august, hvor stoffet
skal være redaktøren i
hænde pr. email.
Annoncepriser pr. år:
¼ side 400 kr.
½ side 700 kr
1/1 side 1.200 kr.
Side 2 og bagsiden:
1.400 kr.

		
		
		

Gamle mænd.
Gamle både.
Gamle klenodier.

Digtet skal måske ikke opfattes så bogstaveligt. Det er jo
ikke sådan, at der ikke er plads til kvinder og unge piger
og drenge, for det er der helt bestemt. Alle er til enhver
tid velkomne hos os, når de vil indgå i det samarbejde, vi
har omkring vedligeholdelsen og bevaringen af de gamle
både. Ideer og indslag til bevarelsen af den maritime kulturarv her i den vestlige Limfjord er altid velkomne.

De arbejdsrammer, vi nu har fået med et flot indkig fra
havnen og vandet, giver lige præcis nye muligheder for at
arbejde med den maritime kulturarv i bredere forstand.
Vi kan nu åbne mere op for besøgende. Derved har vi fået
en enestående mulighed for at få formidlet den viden, vi
har om det miljø og den kultur, der har været på og omkring Limfjorden. Og heldigvis får vi da også flere og flere
besøg. Her tror jeg, at en nærmere kontakt og samarbejde
med de øvrige museale foreninger i Struer Kommune vil
være af stor værdi.

Den bedste måde at gøre opmærksom på os selv her i den
tilstundende sommer vil være, at folk kan se vores flotte
både i brug ude på fjorden. Det forberedende arbejde til
den kommende sejlsæson er godt i gang inde i bådehallen.
Tak for ihærdigheden og engagementet her i vintermånederne. Det tyder alt sammen på en rigtig god sejlsæson
2019.
God vind!

Asger Brodersen

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Referat af ordinær generalforsamling
Nordvestjysk Fjordkultur 2019
Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00
Havnevej 6, Struer
Referent: Gorm Larsen
Fremmødte:
Bestyrelsen og 36 medlemmer.
Dagsorden i følge vedtægterne:

1.
Valg af dirigent: Formanden
byder velkommen, og efter ”Blæsten
går frisk” vælges Henrik Hvass til at
varetage dirigenthvervet. Henrik takker
for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er lovformelig indkaldt og
dermed beslutningsdygtig. Dagsordenen godkendes af forsamlingen.
2.
Bestyrelsens beretning: Asger
Brodersen fremlægger bestyrelsens
beretning. Forsamlingen modtager den
detaljerede beretning med applaus. (Se
beretningen længere omme i bladet)
3.
Godkendelse af regnskabet
2018: Anders Røjbæk gennemgår det
fremlagte regnskab og svarer efterfølgende på et par spørgsmål fra forsamlingen. Forsamlingen godkender
regnskabet.
4.
Fastlæggelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for 2020. Forsamlingen
godkender bestyrelsens forslag.
5.
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Indkomne forslag: Intet.

6.
Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Asger Brodersen, Bent
Gandrup og Kristian Jeppesen: Genvalg til
alle tre.
7.
Valg af suppleanter til bestrelsen.
På valg er Karsten Andreasen og Gorm
Larsen: Genvalg til begge.
8.
Valg af revisor: Revision Limfjorden blev genvalgt.
9.
Eventuelt: Bjarne Tingkær
opfordrer bestyrelsen til at nedsætte et
kulturudvalg til udbredelse af det historiske omkring Struer, Havnen og Fjorden.
Formanden svarer, at det er noget bestyrelsen ser positivt på.
Asger Brodersen nævner, at vi iflg. vedtægterne er hjemmehørende på Havnevej 6, og at det måske kan give problemer, at vi snart får adresse på Kulgade 8.
Struer Kommune ordner alt officielt mht.
adresseændringen.
Pavillonprojektet står umiddelbart over
for at skulle søge midler fra fonde.
Signe Bach ønsker forskellige emner for
arrangementer som f. eks. tovarbejde
og modelbyggeri. Dette er bestyrelsen
opmærksom på og arbejder videre med.
Lasse Øland ønsker et tørt lagerlokale til
de mange ting, som vi nu må takke nej
til pga. pladsmangel. Dette er noget, der
allerede arbejdes på overfor Kommunen.
Jan Paarlberg efterlyser, at foreningens

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

formålsangivelse fremtræder ens og i
overensstemmelse med vedtægterne
der, hvor formålet citeres. Asger svarer,
at formuleringerne tilpasses modtagerne,
men at det er noget vi vil se på.
Anders Røjbæk retter en tak til vore daglige kaffebryggere Erik Vester og Jørgen
Vinding. Forsamlingen kvitterer med en
klapsalve.
Tommy Venø opfordrer til, at vi registrerer foreningens aktiviteter i detaljer, så vi
bliver klar over, hvad det er medlemmerne gerne vil i foreningen, så kræfterne
kan satses bedst muligt.
Peder Carlsen opfordrer til sejladsarrangementer, hvor børn og unge tages med
ud i vore både.
Bent Gandrup nævner, at vi skal passe
på med for meget curlingmentalitet. Det
vigtigste er, at NFK er et indbydende sted
at komme.
Asger Brodersen gør opmærksom på
ansvarsproblematikken i forbindelse med
sejlads med fremmede børn og unge.
Han nævner, at det ser ud til at Søfartsstyrelsen, er i færd med at bløde op på
reglerne på området.

Henning Dalgaard giver Asger en lille
seddel med teksten: Det er os, der holder
bådene i gang - og bådene, der holder os
i gang.
Dirigenten konstaterer, at det er ved at
være kaffetid, og da ikke flere ønsker
ordet, takker han for god ro og orden og
overgiver generalforsamlingen til formanden.
Formanden takker Henrik for veludført
dirigentarbejde og udtrykker sin glæde
over udsigten til et godt nyt arbejdsår for
alle i foreningen.
Efter ”Julies Sprog”, byder formanden på
kaffe, og den gode stemning fortsætter –
nu med hyggelig snak bordene rundt.
---------------------

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

7

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2019
Bestyrelsens beretning skal afspejle
foreningens aktiviteter i det forgangne
år.
Derved fremstår beretningen som et
historisk dokument for fremtiden.
Allerførst i bestyrelsens beretning i
år, vil vi gerne sige kæmpe tak for det
enormt store arbejde, der er ydet i det
forgangne år - specielt i forbindelse
med ombygningen af vore lokaler.

Hverdagen
Ombygningen: Det, som i det forløbne år har fyldt mest i Nordvestjysk
Fjordkultur, har uden sidestykke været
ombygningen.
Vi kan nu hver dag glæde os over, at vi
har fået opfyldt vores længe nærede
ønskedrøm om at få bedre forhold for
vores både. Nu kan vi i fuldt omfang
arbejde på vedligeholdelsen af bådene
uanset vejret.
Vi har fået noget nær de optimale arbejdsbetingelser takket være den gode
støtte, vi har fået fra Realdania, Færchfonden, Veluxfonden og Nordeafonden.
Det vil vi endnu en gang gerne sige en
stor tak for.
En lige så stor tak skal lyde til Struer
Kommune for den store opbakning og
velvilje, de har givet os. Uden kommunens opbakning kunne det hele
ikke have været realiseret. Vi har haft
et godt samarbejde med både Teknisk
Forvaltning og håndværkerne.
Også en stor tak til dem. 			
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Til sidst skal der lyde er stor og varm
tak til vores tovholdere på ombygningen for en god styring af vores eget
arbejde i processen.
Fredag den 22. februar holdt vi en
meget hyggelig reception i forbindelse med indvielsen af ombygningen.
Noget af det, som glædede mig som
formand mest ved receptionen, var en
bemærkning, et par af vores gæster
kom med. De sagde: ”Her kan man
fornemme, at der er en god atmosfære,
og det er et sted, hvor der er rart at
være”. Det bidrager vi alle til, og lad os
blive ved med det. Fra bestyrelsen skal
der lyde en stor tak for dette sociale
engagement også.
Det er en fornøjelse at se, hvordan indretningen af bådhallen og værkstedet
lige så stille udvikler sig. Det er en sjov
og hyggelig proces at være midt i.

Struer Havns udvikling:
Siden sidste år har Struer Kommune
arbejdet videre med en udviklingsplan
for Struer Havn.
Vi er fra kommunens side blevet lovet,
at vi vil blive inddraget i denne udviklingsplan.
Det løfte har de holdt, idet vi er blevet
inviteret til et dialogmøde om planerne
på Rådhuset onsdag den 20. marts.
Hverdagen:
Hverdagen i Nordvestjysk Fjordkultur
er dog stadig det aller aller vigtigste.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Det er her, vi får arbejdet med det, vi
holder af. Det er her, vi får styrket det
sociale sammenhold, og det er her, vi
får den gode snak over kaffen.
Det er meget imponerende, at vi uge efter uge kan mønstre 25 – 30 mand hver
tirsdag aften og torsdag formiddag.
Hos os er der ikke langt fra ord til
handling. Da ideen om at lave en kursusrække om søfartsregler kom frem,
var der straks nogen, der tog handsken
op.
Her i vinter har der været afviklet en
række små kursusdage. Tak for initiativet.
Organisation:
Fra bestyrelsen vil vi gerne appellere
til, at de respektive både, får holdt indholdet i mapperne ajour, så de ad åre
kan bliver de dokumenter over bådenes historie, som de er tiltænkt.
Det samme gælder standerne i Træskibshavnen. Her skal billede og tekst
helst være helt opdaterede, da vi jo kan
se, at der dagligt går mange folk i Træskibshavnen og studerer vores både.
Dette er jo også et lille led i spredningen af informationen om vores maritime kulturarv.
Arrangementer
Udflugt: Vi havde d. 7. april en rigtig
god tur til Løgstør og Limfjordsmuseet. Tak til Henrik Hvass for en god og
inspirerende dag på museet.
Vi så også på arbejdet i Limfjordsmuseets historiske Bådebyggeri. Vi nåede
også lige en dejlig lille smuttur ud på
fjorden med udflugtsbåden Grevinde
Danner, inden vi skulle indtage en

meget lækker frokost i restaurant Kanalfogedens Køkken.

Sejladsregler:
Den 25. april havde vi en diskussion af,
hvordan vi får flere med ud at sejle med
NFKs både. Vi tog emnet op igen d. 20.
november. Det er der blevet fulgt op på,
og resultatet kan nu ses på hjemmesiden.
Søsætningen:
Den 3. maj mødtes vi kl. 8.30 til morgenkaffe. Vi havde tid ved kranen kl.
9.30. Det gik hurtigt med at få bådene
sat i vandet, alle bådene stod nemlig
klar på rad og række ovre ved kranen.

Humøret var lige så højt, som den klare
solskinsdag vi havde. Da alle havde fortøjet ovre i Træskibshavnen, afsluttede
vi dagen med, at der blev serveret gule
ærter i klublokalet.

Jubilæum:
Den 14. maj var det 20 år siden, en flok
ihærdige knøse samledes for at stifte
Nordvestjysk Fjordkultur.
Mange af jer er såmænd stadig med og
yder en stor indsats. Tak for jeres gode
initiativ den gang, og for det store engagement I har lagt for dagen lige siden.
Vi andre tilløbere kan heldigvis lægge
os i slipstrømmen af jeres initiativ. Tak
for det.
Vi fejrede dagen med en promenadesejlads i havnen med alle vores både
mellem kl. 19 og 20. Der var heldigvis
rigtig godt vejr den aften, hvilket trak
en masse mennesker på havnen.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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De gav alle udtryk for deres benovelse
over vores flotte både. Tak til Algot
Øhlenslæger for jubilæumstalen.

Havnens Dag - Vild med Vand 2018:
Lørdag den 9. juni afholdt vi Havnens
Dag.
Vejret lokkede heldigvis mange folk på
havnen. Alle nød vejret og de smukke
både på vandet.
Vi fik dog nogen kritik af, at arrangementet var annonceret for dårligt,
hvilket også var tilfældet. Det må vi
stramme op på til næste år.
Vi havde igen indbudt til kapsejlads for
træbåde. Starten for alle bådklasser
foregik fra Struer Havn. Det blev til at
par fine sejladser.
Open by Night – 1. juni:
Vi deltog i en udstilling oppe på torvet.

Sejlads 2018:
Vi fik sejlet lidt mere end i sejlsæsonen
2017. Vi var jo også begunstiget af fantastisk vejr hele sommeren.
Men vi synes, at vores både bliver benyttet for lidt. Derfor tog vi initiativ til
førnævnte emne om sejladsen i NFKs
både. Vi håber derfor, at vi kommer
til at se endnu flere både på fjorden i
sejlsæsonen 2019.

Bådoptagning:
Vi tog bådene af vandet torsdag den 11.
oktober kl. 08:00. Alle bådvognene stod
klar. Efter at alle bådene var af vandet,
drak vi morgenkaffe.
Da alle bådene var rengjorte sluttede vi
af med biksemad ved middagstid.
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Foredrag:
Vi valgte ikke at have nogle foredrag før
jul. Der var arbejdsopgaver nok med
ombygningen.

Julefrokost:
Tirsdag den 4. december kl. 18:00
afholdt vi den årlige julefrokost.
Det blev igen i år et rigtig hyggeligt
arrangement med god mad og underholdning. Snakken mellem de 73 fremmødte gik lystigt hen over bordene.
Der skal lyde en stor tak til festudvalget
og alle frivillige hjælpere for et flot arrangement og en rigtig god aften.

Samarbejdet med andre
institutioner og foreninger
Kapsejladsen ROR-cup på Jegindø:
Vi deltog kun med tre både til Ror-cup
den 7. juli.
Der var varslet frisk vind på Limfjorden. Over middag løjede vinden så
meget af, at der kunne gennemføres to
sejladser. Det blev ret underholdende.
Den friske vind gav udfordringer både
ved start, mærkerundinger og mål.
Ved starten af anden sejlads havde besætningerne taget så god bestik af den
friske vind, at alle lå godt for start. Det
resulterede i klumpsejlads ved startlinjen og en påsejling – dog heldigvis
forholdsvis udramatisk!

VM i sjægtesejlads i Hjarbæk:
I år deltog kun Havfruen fra NFK i
sejladserne d. 17. - 18. august. Vinden
var sydvestlig og ret frisk. Havfruen og
dens besætning blev prøvet grundigt af.
Ved de to sejladser formiddag stillede
39 både til start med

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

9 sekundmeter i middelvinden.
Alle udfordredes af de hårde vindstød.
En båd kæntrede og indstillede sig selv
til kvajepøsen!
Under frokostpausen øgede vinden
yderligere, og en del besætninger
valgte at blive i havn. Efter nøje overvejelser valgte besætningen, at Havfruen
skulle stille til start i 3. sejlads om
eftermiddagen på den specielle Hjarbækbane.
I løbet af en time kuldsejlede 4 både.
Havfruen var kortvarigt på slæb efter
Svalen, men besætningen fik nogenlunde styr på storsejlet, så man selv kunne
gå i havn for fokken alene.
Om aftenen var der uddeling af præmier og hædersbevisninger. På Havfruen
havde man den store glæde at modtage
vandrepokalen for det flotteste ombygningsarbejde. Tillykke med det.

Limfjorden Rundt:
I dagene tirsdag d. 14. september til
torsdag d. 16. september afviklede vi
igen i år Limfjorden Rundt sejladsen.
Programmet fulgte de tidligere års
planer.
I år deltog 66 skibe fra flere forskellige
lande. Vi havde en lille paradesejlads
inden de store skibe ankom.
De første skibe i Limfjorden Rundt
ankom allerede ved halv firetiden. Men
derefter kom de som perler på en snor.
Det var et pragtfuldt syn.
Skibene havde i den friske vind haft en
fin kapsejlads fra Agerø til Venø.
Klokken 19.00 serverede vi den berømte biksemad fra Struer Smørrebrød
for de 650 indbudte og sultne søfolk.

Struer Håndbryg leverede igen i år
noget godt øl.
Her skal lyde en stor tak til alle jer, der
deltog i den praktiske afvikling af arrangementet både før, under og efter.
Musikken stod Fischers Fodvarmere
som sædvanlig for.
Det var lidt anderledes at traktere
gæsterne i år, da vi skulle være ovre i
lagerhallen ved siden af siloen.
Det viste sig dog at være et rigtig hyggeligt sted.
Men desværre kan vi ikke være der til
Limfjorden Rundt i 2019. Vi arbejder
på en alternativ løsning.
Besøg:
Geologiens Dage:
I dagene 15. - 23. september 2018
afholdtes Geologiens Dage arrangeret

Struer Håndbryg
SHB

www.struerhaandbryg.dk
+45 6137 2662

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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af Geopark Vestjylland.
Nordvestjysk Fjordkultur deltog i de
Geologiske Dage ved, at vi tilbød en
sejltur på Limfjorden tirsdag d. 18.
september mellem kl. 18 og 20.
Der var 8 tilmeldte, men på grund af
det voldsomme blæsevejr, dukkede der
kun fire op.
Sejlturen blev ikke til noget, da det blæste med 10 - 12 s/m og med vindstød
op til 20 m/s.
De fremmødte fik derfor en orientering
henne i klublokalerne om Nordvestjysk Fjordkulturs kulturarvsbevarende
arbejde.
Kursus i hjertemassage:
Tirsdag den 13. november 2018 blev
der afholdt et kursus i hjertemassage
og brug af hjertestarter.

Sundhedstjek:
Vi prøvede noget nyt i år. Vi tog imod
et tilbud fra Struer Kommune om at få
besøg af sundhedskonsulenterne.
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De kom på besøg torsdag d. 6. december. Her kunne NFKs medlemmer få
lavet et lille sundhedstjek.
Det drejede sig blandt andet om: lungefunktionsmåling, blodtryksmåling og
diabetestest.
Der var rigtig god opbakning til arrangementet blandt Fjordkulturens
medlemmer. Alle syntes, det var en
rigtig god idé.
Den kan godt gentages til næste år.
TS-møde:
En del af vores medlemmer deltog i
TS-mødet i Lemvig d. 2. november.

Fjordens Dag:
Den 2. februar bød vi velkommen til
Fjordens Dag 2019. Vi ville gerne vise
vores nye faciliteter frem.
Poul Præstgaard fortalte om sin Nordlandsfæring – Ravnen. Poul holdt
veloplagt og oplysende foredrag i en
munter tone, krydret med plancher og
billeder via projektoren.
Bagefter gik vi ud i værkstedet og så på
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hans medbragte båd.
Middagen var som sædvanlig gule ærter fra Struer Smørrebrød.
Efter middagen læste Gorm Larsen
Knud Sønderbys essay om vores nye
båd - Den sorte Svane.
Dagen sluttede vi som sædvanlig af
med en informationsrunde om, hvad
der sker fjorden rundt?
Flere har givet udryk for, at det var
dejligt, at der var god tid til at få talt
sammen.

Hjemmesiden og klubbladet:
Bente Bagge har overtaget hvervet
som webmaster på hjemmesiden. Hun
arbejder ihærdigt på en omlægning
af hjemmeside, så den bliver lettere
tilgængelig. Men det er et stort arbejde

og tager lang tid.
Bestyrelsen vil sige, Bente tak og held
og lykke med det videre arbejde.
Husk, man kan altid finde de fleste af de
oplysninger, man har brug for, på hjemmesiden. Så brug den flittigt.
Povl Eskild Petersen får strikket tre
klubblade sammen hvert år.
Men husk - indholdet er vi alle ansvarlige for. Så har I indlæg til bladet, så
send det ind. Også tak til Povl Eskild for
de fine blade.
Tusind tak til alle for indsatsen i året
2018 – 19. Held og lykke med arbejdet
og sejladsen i 2019.
Bestyrelsen 2018 - 19

Efterlysning
Har nogen lånt ringbindet med Nordvestjysk Fjordkulturs
historie?
Vi vil meget gerne have det tilbage i vort bibliotek.
Hvis man undtagelsesvis låner noget fra biblioteket med hjem,
skal man notere lånet på den låneseddel, der nu er opsat på
reolen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Formandens tale til indvielsen
Formandens tale:
Et længe næret ønske er nu gået i opfyldelse.
Takket være en utrolig stor vellighed og
godt samarbejde med Struer Kommune
er projektet nu i havn.
Vi luftede ideen for flere år siden, men
den skulle have tid til at modnes.
Efter et møde på borgmesterkontoret
for tre år siden, gik man ind på ideen,
hvis vi kunne skaffe de nødvendige
fondsmidler.
Dette arbejde gik vi i gang med. Takket
være jer medlemmer, venner og bekendtes gode opbakning lykkedes det
os at skaffe de nødvendige midler, så
projektet kunne realiseres.
De ny renoverede lokaler:
Vi har fået renoveret og isolereret
vægge og tag. Vi har fået etableret en
helt ny gangbro mod nord, så vi via de
nye vinduer har udsyn til havnen, men
samtidig er der også indkig til vores
arbejdende værksted i bådehallen.
I den forbindelse blev Havnevej forlagt,
så vi i dag ikke har den tunge lastbiltrafik lige forbi os længere. Det er vi
utrolig glade for.
Vi har fået udskiftet vores gamle oliefyr
med en luft til vand varmepumpe.
Nu kan vi få fordelt og styret varmen i
hele vores bygningsmasse.
Dermed har vi fået opfyldt et andet
stort ønske om at kunne arbejde kontinuerligt på bådene i hele vinterhalvåret.
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Vi har fået etableret et helt nyt spån- og
svævestøvsanlæg, så vi derved har fået
et bedre og meget sundere arbejdsmiljø her i NFK.
Tilbage er kun malingen af hele bygningen. Men det må vente til næste år,
når de trykimprægnerede brædder er
tørre.
Resultatet af hele projektet kan vi se
her i dag.

Vi står i dag i vores nyrenoverede og
isolerede bådehal. Nede ved siden af
har vi to helt nye værksteder.
I skal bare vide, at vi i NFK sætter uhyre
stor pris på det hele.
Vi nyder hver eneste dag. Det er fantastik at kunne komme ind her i en tør og
lun hal, hvor vi selv kan styre temperatur og fugtighed.
Ydermere er vi nu fri for en masse
svævestøv, så allergikere og folk med
luftvejsbesvær nu også har en chance
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for at være med. Det er vi utroligt glade
for.
Alt dette har afstedkommet, at vi nu
kan gå i gang med rekonstruktionen
af en gammel fiskerjolle fra Bremdal.
Senere følger rekonstruktionen af den
krysser, vi har liggende udenfor.

Tak til:
Alt dette har ikke kunnet lade sig gøre
uden den store støtte og imødekommenhed, vi har fået fra jer fonde.
Derfor skal der her i dag lyde en stor
tak til Realdaniafonden, Færchfonden,
Veluxfonden, Nordeafonden, Bangfonden og private sponsorer for jeres
støtte.
Tak til alle håndværkerne for et godt
samarbejde og for det flotte resultat.
Selvfølgelig skal der lyde en stor tak til
ejeren af bygningen – Struer Kommune,
fordi I gik med på ideen. Jeg synes, I
kan være stolte af resultatet.

Sidste men ikke mindst skal der lyde
en rigtig stor og velfortjent tak til alle
medlemmerne af NFK for jeres jættestore indsats i vores del af byggeprocessen som medbyggere.
Uden den indsats var det hele ikke blevet det samme. Tak for indsatsen stor
som lille – ingen nævnt ingen glemt.

Tak også til vores NFK-kor og NFK-orkester for musikken her i dag. Normalt
øver Struer Shantykor her i klublokalet
torsdag aften.
Hvis nogen føler sig forbigået, kan I gå
hen til døren til klublokalet, der har vi
en selvbetjent rygklapper.
Fremtidige ønsker.
Som I jo nok fornemmer, så er pladsen
trang her. I NFK har vi en af landets
største samlinger af erhvervsbåde og
lystfartøjer, der er brugbare.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Det kan I jo se hver sommer henne
i Træskibshavnen. Da pladsen er så
trang, må vi desværre sige nej tak til
nye både cirka én gang hvert kvartal.

Vores museumsgenstande kunne vi
også godt tænke os bedre forhold til.
Vores formidling af Limfjordens kulturarv til foreninger, skoler og institutioner kunne vi også godt bruge undervisningslokaler til.
Så nej – tingene stopper ikke her.
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Vi vil forsat være en aktiv medspiller
sammen med de andre foreninger og
klubber i kommunen ved diverse arrangementer.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Fjordens dag 2019
”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår
sin knude, overmåde hvas og hård”
synger vi om dagen i dag, den 2. februar,
hvor Nordvestjysk Fjordkultur byder
velkommen til Fjordens Dag 2019.
Der er dog ikke sne og frost herude,
snarere ægte dansk vinter – 0 grader
og gråt og rigtig vandkoldt.
Men indenfor i bådhallen er der lunt
– 12 grader! takket være det nye luft
til vand varmeanlæg. Og der kan blive
endnu varmere, hvis det er det, vi
ønsker!
I løbet af den tidlige formiddag begynder vore gæster at dukke op. Man tager
vore nye faciliteter i øjesyn og falder i
snak med gamle bekendte.
Da dagens program begynder klokken

10, er vi ca. 70 forsamlede ved kaffen, rundstykkerne og en Halvbitter i
kantinen.

René Maretty byder velkommen, og efter ”Blæsten Går Frisk” får Poul Præstgaard ordet.
Poul har medbragt sin Nordlandsfæring, Ravnen, og vi venter spændte på,
hvad han har at fortælle.
Poul leverer sit veloplagte og oplysende
foredrag i en munter tone, krydret med
plancher og billeder via projektoren.
Nordlandsfæringen, der har rødder
tilbage i vikingetiden, er en nordnorsk
brugsbåd.
Den er bygget på klamp med bord af
gran, som ikke suger vand.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Konstruktionen er let og elegant –
Pouls båd vejer kun 100 kg.
Den har årer og sejl, og er beregnet til
1 – 3 personer.
Oprindelig var en færing rigget med
råsejl i uld. Fremstillingen af et uldsejl
var helt igennem håndarbejde og tog
lige så lang tid som bygningen af båden.
Senere gik man over til at anvende
hamp og endnu senere bomuld.
Sejlene blev barket med birkebark, og
det skadede ikke, hvis man, når man
kom forbi, tissede i barkkarret.
Råsejlsrigget blev båden ofte roet på
kryds. I dag er båden tiest rigget med
gaffelsejl og fok i kunststof.
Der var tidligere tusindvis af færinger
på gårdene i Nordnorge, hvor den i det
vejløse land blev brugt til al slags transport og kystnært fiskeri.
Man brugte den som kirkebåd og skolebåd, og skulle man på familiebesøg, var
det også færingen, man lod sig transportere i.
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For at stabilisere den lette båd sejler
man med ballast af runde sten – 80 kg
hvis man er ene mand i båden, 40 kg
hvis man er to. At stenene er runde gør,
at de af sig selv kan trille udenbords
ved kæntring.
Skal båden roes, kan roningen lettes
ved at kaste ballasten over bord.

Udvendig og indvendig behandles en
færing med en blanding af milebrændt
tjære, kogt linolie og fransk terpentin.
Øverste bord males med linoliemaling i
farverne kromgrønt, zinkhvidt, engelskrød og sort.
Ravnen er bygget i Nordnorge ca. 1980.
Den tilhørte i mange år Friluftsuniversitetet i Sydøstnorge.
Herfra blev den købt af to danske
studerende, som Poul kom i kontakt
med via Den Blå Avis. Da Poul havde
transporteret båden hjem til Humlum,
forestod et stort arbejde med at afrense
alle de lag af moderne maling, den
gennem tiden var blevet smurt over
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med. Ud over masser af tid brugte Poul
hertil 35 kg brun sæbe og rigeligt med
knofedt. Og resultatet taler for sig selv.
Ravnen fremstår i dag som en original
og meget smuk båd!

Da Ravnen endelig skulle søsættes i
Humlum Havn, viste den sig noget mindre tæt end forventet. Poul og Søren
måtte øse af alle kræfter. Ikke med øsekar, men med pøs! for at holde skuden
oven vande.
Under den efterfølgende sejlads skabte
de runde ballaststen problemer.
De havde det med at trille over i læ side
og true med at kæntre båden stik imod
deres bestemmelse.
Poul modtog stor applaus for sit fine
foredrag, og herefter var vi vidner til
en veritabel erfasnak mellem Poul og
forsamlingens linoliefreaks. Jo, der var
sat tanker i gang.
Så var det tid til benstrækning og rundvisning i vore nyrenoverede lokaler,
som fik megen ros med på vejen. Og
naturligvis var vi nede i snedkerværkstedet for at beundre Pouls smukke
nordlandsfæring.
Imens bredte der sig en velsignet duft
af gule ærter, som næsten var nok til at
kalde forsamlingen til bords.

Gule ærter med flæsk og medister,
rugbrød, rødbeder og sennep – slet
ikke så ringe! Så nu gik den næste time
med at nyde den gode mad og det gode
samvær.
Det næste programpunkt indledtes
med, at vi sang ”Julies Sprog”, som
Benny Holst skrev til sin mormor, visesangeren Julie Petersen, da hun fyldte
75. En af vore både er netop opkaldt
efter Julie Petersen.
Efter sangen gjaldt det historien om
Den Sorte Svane.
Men inden Gorm læste Knud Sønderbys essay op fortalte Ole om, hvordan
båden i foråret 2018 kom til Nordvestjysk Fjordkultur som en gave fra dens
daværende ejer.

Herefter fulgte essayet, hvor Knud Sønderby humoristisk beretter om købet af
båden. Hvordan en henkastet bemærkning fra Knud Sønderby:
”Man må jo have en båd engang”,
opfanges og optages meget bogstaveligt
af en fætter, en gammel sømand, der
ikke helmer før båden er fragtet tværs
over landet, læsset af i Thisted Havn og
sejlet til Visby Å Strand af de to fætre.
Den Sorte Svane blev efterfølgende
besigtiget ude i bådhallen.
Dagens sidste programpunkt efter en
kop kaffe var Fjorden Rundt, hvor man
fra de repræsenterede foreninger fortalte om, hvad man har gang i.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Fjorden Rundt
Hjarbæk Sjægtelaug:
• Hver 2. lørdag kaffemøde i Menighedshuset i Løgstrup.
• Lørdag den 9. februar forevisning af
film om 2018-sommertogtet til Sydnorge i Ringkøbing Bio.
Kaffe med rundstykker kl. 10, film kl.
10.45, sandwich kl. 11.30. Pris 60 kr.
Tilmelding til Lillan på 6146 5885.
• I uge 28 det traditionelle sommertogt
sammen med Ringkøbing Smakkelaug
– efterhånden er disse togter med fast
base og dagsture.
• Henrik Hvass opfordrer til, at man
koordinerer sine arrangementer med
andre. Herved kan flere foreninger slå
sig sammen om at arrangere f.eks. ture.
Anders Røjbæk lovede, at det er noget
vi i NFK vil tage os af at få indført under
en eller anden form.
• VM i sjægtesejlads i Hjarbæk i Weekenden mellem uge 33 og uge 34.
Ringkøbing Smakkelaug:
•Udflugt til Ribe Træskibslaug onsdag
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den 27. marts kl. 10.
• Forårsworkshop – strand og kunst –
torsdag den 11. april kl. 13 – 18.
Man mødes ved Smakkeskuret og kører
til stranden, hvor materialer indsamles. Det fundne bliver efterfølgende sat
sammen til kunst.
Lemvig Træskibslaug:
• TS-møde på Gerlev Idrætshøjskole
den 1. – 3. marts. Temaet bliver krav til
skibe for at blive medlem af TS.
• Lørdag den 25. maj Vild Med Vand i
Lemvig. Henning Thøgersen opfordrer
til deltagelse med både.
Han Herred Havbåde:
• Byggeriet af Fiskefartøj nr. 2 på Thorup Strand ligger stille.
Fiskene er forsvundet fra de kystnære
områder. Derfor tør ingen af fiskerne
binde sig økonomisk til et nyt fartøj.
De to frigjorte bådebyggere arbejder i
stedet på restaurering af Gjølbåden.
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Limfjordsmuseet:
• Tine Pedersen er ansat som museumsformidler.
• Kvasen Kirstine er næsten færdigrestaureret. Den deltager sandsynligvis i
Limfjorden Rundt i september.
• Pennalhuset Nora er under renovering med støtte fra Skibsbevaringsfonden. Motoren, en 35 hk grenåmotor, er
renoveret.
• En løgstørbundgarnsjolle bliver færdig i april.
• Søfartsudstillingen åbner i april i den
gamle kanalfogedbolig.
• Muslingehøstfest første lørdag i april.
• Muslingefestival 12. – 14. juli.
• I weekenden mellem uge 36 og 37
afholdes Løgstør Smakkestævne.
Kapsejladsen foregår på trekantbane
på lavt vand.
•Der arbejdes på at få åbnet Frederik
den Syvendes Kanal for sejlads. Det er
et projekt til i underkanten af 100 mio.
kr. Det vurderes i Løgstør, at tiden er
ved at være moden for projektet.

Nordvestjysk Fjordkultur:
• Lørdag den 13. april er der arrangeret
udflugt til Lillebæltsværftet i
Middelfart.
• Flere medlemmer har ytret ønske om
en udflugt til søs i stedet for med bus.
Derfor arrangeres en fælles sejlads
midt i juni – muligvis lørdag den 15.
juni.
• Lørdag den 29. juni afholdes Havnens

Dag – Vild Med Vand med kapsejlads i
Struer Bugt.
Det er det gamle Venø Rundt, der i
anledning af Marilyn Annes 100-års
jubilæum er flyttet til 29. juni.
• Sejlteori i forbindelse med praktisk
sejlads afholdes hver torsdag formiddag kl. 11.15 efter kaffepausen.
Der undervises 20 minutter hver gang.
Målet er, at flere får kompetence til at
sejle som skippere i foreningens både.
• Struer har fået et maritimt museum.
Det er tidligere museumsinspektør
Benny Boysen, der har åbnet museum
i kælderlokaler på hjørnet af Ringgade
og Søndergade.
Yderligere oplysninger om de mange
arrangementer kan findes på de
respektive foreningers hjemmesider.
Links til de fleste af disse sider findes
på NFKs hjemmeside.

Et rigtig godt arrangement – det 19. i
rækken - sluttede midt på eftermiddagen med at René sagde tak for i dag og
ønskede deltagerne god tur hjem.
Gorm

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Ludråd, en diagnose fra Norge
Af Jan Paarlberg

Begrebet “ludråd”, på norsk “lut-råte”
eller “elektrogalvanisk nedbrydning af
træ” har de sidste par år været luftet
på f.eks. flere facebooksider, uden at
man helt har præciseret symptomerne,
årsagerne eller handlemuligheder over
for diagnosen.
Her et forsøg på at indkredse fænomenet.

på bådene i mange år, men det er
især de sidste år, at lystsejlere i Danmark har oplevet at træet er “frønnet” på en måde, de ikke har set før.
Det frønnede træ er omgivet af en hvid
skjold, ganske som almindelig svamp,
som er et forstadie til råd på alle mulige
– misligholdte - steder på træbåden.

Ludråd ved Kvasens stævnrør

Men til forskel fra svamp som forstadie
til en bakteriel nedbrydning af træet,
bliver i dette tilfælde “limstoffer”
(bindemidlet) i træet opløst og fibrene
nedbrudt elektrogalvanisk.
Og hvad betyder så det?
Jo, det kan skyldes, at der ofte flere steder i elinstallationen er irrede kontaktpunkter og afledningssteder.

Den hvidgule skjold.
Den stigende grad af zinkanoder og
elektriske installationer, også på gamle
træbåde, har forårsaget et “nyt” problem.
Og ja, der har været elektriske installationer og masser af zinkanoder
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Og sammen med messingdele i skroget,
zinkanoder og forzinkede beslag, bolte
og nagler opstår der en vandring af metaller i træet der, forenet med fugtighed
vasker kaustisk soda ud (= lud), som
nedbryder træet.
Strømmen vil altid søge at finde den
korteste vej, og zink har jo den herlige
effekt at det let vandrer, og derfor bruger vi også zinkanoder til at forhindre
afzinkning og korrosion af metaldele på
båden.
Anoderne er beregnet til at - så at sige “tage skraldet” fra zinken på zinkbelagt
jern og fra legeringer med zink (f.eks.
fra messing, som er en legering af kobber og zink).
For bedre at forstå dette, kan man
sætte sig ind i spændingsrækken og for
øvrigt læse bogen, “Elinstallationer i
fritidsbåde” *.
Pulled pork effekten.
Men det, jeg gerne vil beskrive her, er
altså den nedbrydning af træet, der
sker, når bindemidlet i træet opløses
af kemikalierne der opstår ved zinkvandringerne og kommer til at ligne og
føles som ”pulled pork”, tommelange
trævler, som let lader sig gnide af det
underliggende fastere træ.
Som sagt kan det umiddelbart ligne
svampeskjolder, som især kommer af
ferskvandsdryp på skrog, fra køleskab
eller fra et utæt dæk.
Det hvidlige eller gullige pulver, der
lægger sig på træet i processen ved
“ludråd” (se billedet af Kvasens stævnrør) kan også forveksles med svamp
eller saltudvaskninger (der er i øvrigt
også her tale om et salt, så en smags-

prøve vil ikke afsløre en forskel).
Men til forskel fra svampeskjoldernes svært definerede former,
omringer skjolderne ved ludråd
lige så fint det metal, der skaber
forbindelsen for metalvandringen.

Billede af Anthea’s agterstævn med nyt
stævnrør.
Hvad kan man gøre for at undgå “ludråd”? Eller for at standse processen?

Zinkvandringen kan hjælpes på vej
af fejlstrøm i elinstallationerne. Men
når der er fugt, især saltvand, opstår
der også (populært sagt) en elektrisk
spænding imellem metallerne, og forskellige metaller, især zink i
legeringerne, vil vandre til de ædlere
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metaller (som kaldes galvanisk korrosion).
Altså er der foruden elinstallationer to
andre ting, der måske har større betydning, zink og fugtighed i træet.
Fugtigheden øges i gammelt, træt eller
misligholdt træ, og zink findes som
overflade på galvaniseret jern, i messing eller som påmonterede zinkanoder.

Zinkanoderne beskytter metallerne,
men kan være med til at nedbryde
træet.
Pas derfor på at montere anoderne korrekt og i passende (små) mængder.
Billede af Anthea’s agterstævn med ”pulled pork effekt” pga. ludråd.
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For at forstå, hvad der menes med
korrekt, må man sætte sig ind i bådens
anatomi og logikken i det, jeg her har
beskrevet.
F.eks. kan en anode på en træbåds
jernkøl afledes til de syrefaste kølbolte,
som der så kan opstå “ludråd” omkring
i kølbjælken.
Eller til skrueakslens stævnrør, så der
opstår ludråd omkring stævnrørets
gennemgang i agterstævnen – se Kvasen og Anteia - eller ved stævnrørets
indvendige montageflange (som på min
båd Emma).
De angrebne områder skal behandles
som andre skader. Fjern beskadiget
træ. Ellers suger det vand, som forstærker processen og skaber basis for råd.
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Erstat med nyt træ, eller hvis det kun er
overfladisk, sørg for at holde området
godt mættet med (lin)olie, evt. blandet
med trætjære.
Målrettet vedligeholdelse og tidlig
indsats.
- 1. Først og fremmest: Sørg for at træet
generelt i hele træbåden er mættet
med olie.
- 2. Hold bundvandet nede og luft ud,
også under dørken og køjerne.

- 3. Brug evt. affugter men pas på vandet i affugteren! Det er meget basisk
og nedbryder både træbeskyttelse og
selve træet.

- 4. Sørg for at skroget bliver tørt om
vinteren (omkring 18 % rel. fugtighed),
så det tager imod olien.

- 10. Tjek om der er afladning fra bateriet, når alt er slukket. Hvis batteriet
aflades, find fejlen!

- 11. Isolér skroggennemføringer og
andre metaldele fra træet så godt som
muligt med gummimasse, maling (evt.
bare med fernis).

- 12. Brug korrosionsstabile bronzefittings, -skroggennemføringer, -skruer og
-nagler i skrog.
*) Bogen Elinstallationer i Fritidsbåde er
skrevet af Jens Koch og udgivet af Dansk
Sejlunion.
Kilde: Karsten Mæhl, Hardanger Fartøyvernsenter.

Jan P. 06.03.2019

- 5. Brug zinkanoder korrekt og med
forsigtighed. -

- 6. Gå elinstallationerne igennem.
Forny forbindelser og ledninger ved
tegn på “irring”/tæring. Vær sikker på,
at ledningerne er kraftige nok.
- 7. Tag ikke jordforbindelse med ombord i landstrømskablet eller montér
et skillerelæ i båden (nogle ladere har
skillefunktion).

- 8. Tjek jævnligt kabler med konstant
strøm på for skader.

- 9. Afbryd på hovedafbrydere på både
landstrøm og batterianlæg, når båden
forlades (hvis du ikke er afhængig af
automatisk lænsning).

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Invitation til Struer Bugt Kapsejlads (det tidligere Venø Rundt)
I år lørdag den 29. juni 2019
hvor vi fejrer slettop skonnerten Marilyn Annes 100-års jubilæum
Vestjyske Skibsdage, Venø Bugt Sjægtelaug og Nordvestjysk Fjordkultur inviterer alle sejlere af
smakkejoller, limfjordssjægte og andre beslægtede bådtyper til kapsejladsen ”Venø Rundt”. Også i år
inviterer vi trækølbåde med. I anledning af arrangementet Havnens Dag - Vild Med Vand henlægges
sejladsen i år igen til Struer Havn og Struer Bugt, hvor vi sejler på baner. Det vil glæde os at se så mange
som muligt til denne hyggelige kapsejlads med start og mål i Struer Havn. Større TS-skibe er velkomne til at
deltage som følgebåde i sejladserne. Vi forestiller os, at de kan medbringe tilskuere til kapsejladsen.
For yderligere oplysninger kontakt

Gorm Larsen
Telefon: 6126 4327

Dagen forventes at følge nedenstående plan med forbehold for vind og vejr.
Program
Kl. 08.00 - 09.00
Kl. 09.30
Kl. 10.30
Kl. 12.00 – 13.00
Kl. 13.30
Kl. 15.15
Kl. 18.00

Startgebyr:
Festmiddag:

Indskrivning og betaling af sejlads og spisning i Træskibshavnen
Skippermøde i Træskibshavnen.
1. Start for alle bådklasser i Struer Havn.
Frokost i Træskibshavnen. Gratis for kapsejladsdeltagere.
2. Start for alle bådklasser i Struer Havn.
Evt. 3. Start for alle bådklasser i Struer Havn.
Fællesspisning, hygge og præmieoverrækkelser i Nordvestjysk Fjordkulturs
Lokaler, Havnevej 6.
kr. 100,00 pr. båd.
kr. 150,00 pr. voksen.
kr. 75,00 for børn/unge under 15 år.

Af hensyn til vores planlægning er tilmelding til festmiddagen bindende.
Nordvestjysk Fjordkultur står for alt salg af vin, øl og vand til meget rimelige priser.
Frokosten om lørdagen i form af håndmadder er gratis for kapsejladsdeltagere.
Der er reserveret gratis plads til telte og campingvogne ved Nordvestjysk Fjordkulturs bygning allerede fra
fredag.
Vi håber på et par gode og sjove dage med mange veloplagte sejlere - garvede som nye.
NB: Programmet er foreløbigt. Ret til ændringer forbeholdes
Sidste frist for tilmelding: mandag, den 17. juni 2019
Vel mødt og med venlig hilsen
Arrangørerne
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Tilmelding på nordvestjyskfjordkultur.dk
eller
Gorm Larsen telefon 6126 4327

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Rederiet NFK
Det må man vel efterhånden kunne
kalde vores lille forening.
Inden for det sidste års tid har vi haft
tilgang af 3 ”nye” både, samt sat en
nybygning i gang.
Nybygningen er dog ikke bestilt på et
stort værft i Langtbortistan, men bygges i mere ydmyge rammer, nemlig på
gulvet i vores bådhal.

”Den sorte svane”
Sidste sommer fik vi tilbudt en pram,
der havde tilbragt tiden siden 1966 i en
lade nær Visby Å.
Det viste sig, at der lå en ret så spændende historie bag. Prammen havde
tilhørt forfatteren Knud Sønderby
(1909-1966) og er meget humoristisk
beskrevet i hans essay, Den Sorte Svane.
Knud Sønderby er nok mest kendt for
Midt i en Jazztid.
Den sorte Svane
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”Jørgen”
I efteråret havde vi besøg fra Oddesund
Nord, og det resulterede bl.a. i et tilbud
om at overtage en norsk jolle.
Den norske jolle er som type kendt
overalt i landet, men nok mest i det
vestlige Danmark.
Vores båd hører til den slanke type, der
er let at ro eller ”vrikke”. En mere buttet version kendes fra vestkysten som
havprammen.
Hvis man kikker billeder af snurrevodskuttere, vil man også kunne se bådtypen ligge på fordækket.
Meningen var, at de skulle forestille
redningsbåde. Men det var vist mere
af navn end af gavn, da de i de fleste
tilfælde var udtørret af sol og vind med
store sprækker til følge.
Vores jolle er bygget på Jegindø i 1956
og er brugt som hjælpebåd til bl.a.
bundgarnsfiskeri fra Oddesund Nord
helt frem til 1999.

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

”Lille Skagen” (Ill. ovenstående)
Mange af de sejlførende sjægte fik først
i 1900-tallet installeret motor, men det
viste sig hurtigt, at de forholdsvis små
og slanke både ikke var videre velegnede som motorbåde.
Derfor opstod hurtigt et behov for udvikling af lidt større damjoller.
De blev typisk forsynet med maskiner
på 5 til 10 hk. og var mere velegnede til
datidens fiskeri.
Vi har i NFK været så heldige at få
tilbudt en af de meget få tilbageblevne
damjoller, endda med en 7-8 hk Lille
Skagen glødehovedmotor.
Jollen er bygget i 1942 hos Poul Petersen i Skive, og er doneret af en ejerkreds fra Hjarbæk.

Nybygningen ”Svend”
Af de mange, mange fladbundede
pramme der var ved vore strande, har
vi kun kunnet lokalisere en enkelt,
der er bygget lokalt, nemlig hos W. K.
Madsen, Struer. ”Svend” er bygget til
Handbjerg i 1960, men er desværre i så

dårlig stand, at en renovering ikke er
mulig. Derfor har vi foretaget en nøje
opmåling og bygger nu en kopi. Det er
en bådtype, som gennem årerne har
skaffet mange familier et kærkomment
måltid mad på bordet.
Ole Olsen

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Regler NFK’s både
Bestyrelsen

Alle klubbens medlemmer skal have
glæde af vores både! Derfor har vi disse
regler for brugen af bådene.

1. Medlemsskab: Du skal være medlem af Nordvestjysk Fjordkultur.
2. Forsikring: Du skal vide, at der ingen kaskoforsikring er på bådene, men
kun en ansvarsforsikring.
3. Klubsejladser: På klubsejladser vil
en af bådenes faste besætningsmedlemmer tilstræbe at være tilstede som
bådfører. De af klubbens medlemmer,
der er interesseret i en sejltur skal give
besked til tovholderen eller alternativt
en anden af den faste besætning. Det
tilstræbes at give andre medlemmer
end bådenes faste besætninger plads
på klubsejladserne.
4. Bestilte sejladser: I den udstrækning et medlem af den faste besætning
er i stand til at afse tid som bådfører,
kan man efter anmodning arrangere en
sejlads.
5. Selvstændige sejladser: Det vil sige
sejlads uden et medlem af den faste besætning som bådfører. Sejltidspunktet
aftales da med bådens tovholder. Sejladsen fordrer, at medlemmet over for
tovholderen kan godtgøre, at vedkommende er en rutineret sejler. Dette skal
man have bevist en ved prøvesejlads,
hvor bådens udstyr og muligheder gennemgås. Alternativt kan retten erhver-
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ves ved en intensiv oplæring i sejlads
med pågældende tovholder.
5A. Tovholderen er enerådende. Han
/ hun kan nægte sejlads med båden,
hvis tovholderen skønner det nødvendigt. Det kan være på grund af vejret,
skønnet mangel på sejlerfaring og
lignende forhold.
6. Ansvar: Du skal selv sørge for at
informere tovholder om ødelagte ting
ombord. Dette sker i behørig respekt
for det store arbejde, der bliver udført
i løbet af vinteren med vedligeholdelse
og istandsættelse af bådene.
7. Sikkerhed: Du har som bruger selv
ansvaret for, at der findes relevant sikkerhedsudstyr ombord.
8. Tovholdere: Se liste med tovholdere
på NFK´s hjemmeside eller i klubbladet.
9. Aflevering: Det er dit ansvar, at
båden afleveres på sin plads, at den er
ryddet og gjort klar til de næste, der
gerne vil en tur på fjorden. Tovholderen
skal have besked på sms eller tlf. når
båden er tilbage på sin plads.
10. Tvister: I tilfælde af uoverensstemmelser jævnfør ovenstående regler, er
det NFK´s bestyrelse som træffer den
endelige afgørelse.
Bestyrelsen for NFK

www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Nordvestjysk Fjordkultur
Kulgade 8
7600 Struer
www.nordvestjyskfjordkultur.dk

Bestyrelsen:

Formand:
Asger Brodersen
Tlf: 61 60 14 79
asger.brodersen@skolekom.dk
Næstformand:
René Maretty Sørensen
Tlf.: 42 25 58 59

rene.maretty@gmail.com

Bent Gandrup
Tlf: 22 52 20 06
etmenageri@gmail.com
Kristian Jeppesen
Tlf: 20 41 80 48
kr.jeppesen53@gmail.com
Suppleanter
Karsten Andreasen
Tlf: 23 25 39 68
kaan@outlook.dk
Gorm Larsen Tlf: 61 26 43 27
gorm.larsen@skolekom.dk

Kontaktpersoner:
Maskiner/Værktøj:
Anders Røjbæk

Pladsudvalg:
Ole Olsen

Projekter:
Bent Gandrup
Reg. genstande:
Asger Brodersen
Uddannelse sejlere:
René Maretty
Bådplads:
Ole Olsen

Bådenes tovholdere:

Kasserer:
Anders Røjbæk
Tlf: 20 89 41 11
anro@altiboxmail.dk

Webredaktionen:
Bente Bagge
Bladredaktør:
Povl Eskild
peskild@post5.tele.dk

Dokumentation:
Karsten Andreasen

Lodsen:
Mogens L. Pedersen. Tlf: 23 39 11 38
Kvasen:
Svend Allerslev Tlf: 20 63 65 11
Ingeborg Munch:
Mark Benton, Tlf: 42 74 11 93
Havfruen:
Ejvind Jensen, Tlf: 52 41 96 15
Julie Petersen:
Jan Paarlberg, Tlf: 28 60 96 26
Lille Løffe:
Johannes Albertsen, Tlf: 20 48 83 74
Mjølner:
Gorm Larsen, Tlf: 61 26 43 27
Helene:
Jens Stausholm Tlf: 60 55 74 27
Kridt:
Kaare Maretty, Tlf: 26 56 92 32
Malik:
Ole Olsen Tlf: 40 79 29 61
Dragen Andorinha:
Bjørnt Barfod, Tlf: 23 45 93 37
Piratjollen Kajo
Jørgen V. Pedersen, Tlf: 60 13 30 35
Pia:
Dan Poulsen, Tlf: 51 83 94 22
Sofie:
John Petersen, Tlf: 42 34 96 84

www.nordvestjyskfjordkultur.dk
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Struer Bugt Kapsejlads lørdag den 29. juni 2019
Bådtype:
Bådens navn:
Længde i fod:
Sejlnummer:
Skipper:
Skipperens mobiltelefonnummer:
Antal deltagere:
Mailadresse:
Ejer af båden:
Adresse:

Tilmelding til festmiddag lørdag aften
Navn:
Adresse:
Mailadresse:
Telefonnummer:
Antal voksne til spisning:
Antal børn/unge til spisning:
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