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Søndag den. 8. sep. start fra Frederikshavn kl. 0900 

For sejl til godt ind i Limfjorden.  

Ankomst til Aalborg kl 16oo, 

Fik en fin plads foran det musiske hus.  Flot havnefront, men langt imellem el udtag, så alle 

forlængerledninger blev taget i brug. 

Aftensmad på restaurant, sponseret af Aalborg havn m.fl. 

Mandag  

Tidlig op og få morgenmad, rundstykke- omelet mm og så afgang mod Løgstør, måtte dog vente lidt ved 

jernbanebroen. 

Efter en forlægningssejlads for motor ankom til Løgstør 1245 fik plads uden på ”Agape” et skib som vi fik 

meget at gøre med i ugen der kom. 

Så var der tid til den store frokost, sild – æg – rejer – flæskesteg – lun leverpostej mm. Besætningen på 

Agape gjorde store øjne, så de fik rester mod en modydelse ”lad os vinde over den en gang” 

Aftensmad i salonen med råhygge 

Tirsdag 

Kokkene har fri her til morgen, idet der er fælles morgenbord  for alle besætningerne i det store telt. afgang 

til startlinjen kl 0900, et flot syn med alle de skibe.  64 ialt i den smalle sejlrende ud fra Løgstør.  

Første start kl 1010. det var en god start vi fik, men vi var ikke skarpe i vendingerne, så vi brugte for lang tid 

og blev ikke taget i mål. 

Kom til at ligge uden på Fulton og Hjalm, fint nok, bortset fra at de festede til langt ud på natten. 

Aftensmaden blev indtaget i sejlklubbens haller og så gik turen til Harmonien, et stamværtshus hvor vi 

plejer at få en LIMFJORDS PORTER, men ak ak Harmonien var lukket, så ingen godnat porter til os. 

Onsdag 

Sejladsen fra Thisted til Struer blev ikke afviklet, idet vinden var lige i mod og med det smalle stræde var 

der ikke mulighed for at krydse,  så det var en forlægningssejlads. 

Vi ankom til Struer kl 1455 og middagen var i kultursiloen med masser af god biksemad. 

 

 



Torsdag 

Start fra Struer kl 0900.  Efter lidt sejlads opdagede vi,  at vores kaldesignal var ødelagt,  idet X var udskiftet 

med et svensk flag. Vores mistanke er til Agape 

Vel ankommet til Nykøbing på en sidsteplads var der trængsel i havnen, vi fik besked på at lægge os på 

siden af Agape. der var noget kaos i havn, vi kom til at kæmpe med/mod  nogle bovspryd  og vanter. 

God hjælp fra stor gummibåd og Alvilda blev vi endelig fortøjet på siden af Agape.   

Aftensmad i teltet masser af oksesteg med tilbehør 

Fredag 

Afsejling fra Nykøbing mod Fur kl 0900 

Vinden var frisk over Limfjordens vande og vi fik en fantastisk sejlads.  

Hævnen over vores mistede X flag  kom også på denne dag 

, 1 kilo ris var behændigt lagt i den 3 fold på Agapes storsejl,  

 så da de satte sejl var der ris over alt på dækket,  

dette var ikke hærværk, men en god spøg som Agapes besætning tog med et godt grin.  

Ankom til Fur kl 1300 hvor vi alle var lidt høje efter en fantastisk sejlads. 

Aftensmad med underholdning i det store telt, Agape fik til opgave at sørge for underholdningen næste år. 

Lørdag  

Sidste sejlads Fur – Skive,  igen en fantastisk sejlads men dog ikke nok til at vi kunne komme over en samlet 

sidsteplads. 

Stor spisning med præmie overrækkelse og taler.  

Besætning på W. Klitgaard med gennemsnits alder 73,6 år fik ingen præmie, men pyt med det,  vi havde 

haft en hel fantastisk uge. 

Nu startede hjemtur kl 1940, første stop i Løgstør og vente på bro åbning søndag morgen  

Det var nok ikke den sejlads, vi havde håbet, nok var der fuldmåne,  men den var gemt bag skyer,  der blev 

blæst hurtig over himlen, ”ja blæsten går frisk over Limfjordens vande. 

Fil lidt søvn selv om det larmede i riggen og var klar til afgang kl 0745  

Så gik det i ”kuling fra Nordsø til Kattegat” som der synges, vi stoppede dog i Hals idet der var mere end 

kuling i Kattegat. I Hals afmønstrede en del af besætningen, så der kun blev 3 tilbage. 

Mandag tog de 3 gæve sømænd det sidste stræk og ankom til hjemmebase mandag middag, så det gode 

skib W. Klitgaard var klar til tirsdag for at  tage på tur med elever fra Martec. 


