
Klubbens ved-

tægter har i 

mange år inde-

holdt et del-

formål: ”at 

forestå uddan-

nelse i sejlads”.

Lemvig Sejlklubs voksensejlerskole oplever

i disse år stor tilgang af nye sejlere. Interes-

sen har i flere af de seneste ti år været så

overvældende, at der har været venteliste.

I takt med den stigende interesse har klub-

ben løbende udvidet flåden af øvelsesbåde,

så vi i dag råder over fire velfungerende

IF'ere.

IF - eller International Folkebåd er en lang-

kølet 26 fods sejlbåd med gode og stabile

sejlegenskaber, som i betragtning af sin

størrelse holder en god fart på alle kurser.

Samtidig er båden tryg at sejle, hvilket er

meget vigtigt, når nye sejlere skal vænne

sig til at færdes på vandet.

I en hundredårig historie er voksensejler-

skole i organiseret form et forholdsvis nyt

tiltag. De første årtier foregik uddannelsen

af nye sejlere fortrinsvis ved, at unge blev

inviteret med som gaster på de etablerede

både i havnen. Det var dengang de færreste

beskåret at eje en lystbåd, så for de fleste

var det den eneste mulighed for at komme

på vandet i andet en robåd.

I januar 1930 besluttede bestyrelsen at af-

holde et navigationskursus på Teknisk Sko-

le med kaptajn Rønberg som lærer, og 18

elever deltog. 4 uger senere blev det vedta-

get på generalforsamlingen, at klubben ville

anskaffe en øvelsesbåd til brug for passive

medlemmer, som ikke selv var bådejere og

for nye medlemmer, der ønskede at lære at

sejle.

Allerede et år senere blev det dog besluttet

at bortlodde klubbens øvelsesbåd ”Thor”.

I 1938 var det på generalforsamlingen igen,

om man skulle have en øvelsesbåd. Det

blev dog uden stor diskussion forkastet på

baggrund af de erfaringer man gjorde med

den forrige båd.

I 1944 anskaffede klubben ved indsamling

blandt byens borgere en 5 tons gaffelrigget

kragejolle ”Juno”. Den blev fortrinsvis

brugt af juniorerne. Allerede i 1948 var der

debat om drengenes uheldige opførsel om-
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bord især omkring spiritus, og i 1951 blev

det besluttet at sælge båden.

I 40'erne havde klubben også nogle små

juniorjoller, som unge medlemmer måtte

sejle i, når de var blevet godkendt til det.

I efteråret 1971 blev bestyrelsen bemyndi-

get til at anskaffe en øvelsesbåd, så klubben

kunne starte en egentlig sejlersko-

le/øvelsesbåd for nye sejlere, og der blev

anskaffet en gaffelrigget kragejolle.

I 1979 var der enighed om at prøve at sælge

øvelsesbåden og i stedet anskaffe en ledsa-

gebåd. Øvelsesbåden blev dog først solgt i

efteråret 1985.

I 1987 besluttede bestyrelsen at uddannel-

sen af voksne sejlere skulle organiseres og

synliggøres på en ny måde. Tiltaget var en

naturlig forlængelse af det meget aktive

arbejde, der blev gjort i ungdomsafdelingen

i disse år.

Til formålet blev der indkøbt 3 brugte

606'ere - en lille åben kølbåd med livlige

sejlegenskaber.

Kort efter indkøbet kæntrede flere 606'ere

under afvikling af DM og det viste sig, at

bådene nok kunne holde sig flydende i

bordfyldt tilstand, men de kunne ikke bære

besætningen også.

Derfor blev det hurtigt besluttet at montere

luftflydesække i klubbens nye øvelsesbåde,

så der ikke kunne være tvivl om, at sikker-

heden var i orden.

606'erne var sjove at sejle, men også meget

Øvelsesbåden 1971-1985

3 stk. 606’ere foråret 1988



levende, hvilket afholdt nogle potentielle

nye sejlere, især kvinder, fra at deltage.

Derfor blev det besluttet at ændre strategi

og overgå til IF'ere, hvilket virkelig satte

turbo på tilmeldingerne og medførte, at

kønsfordelingen nu oftest er 50/50. Vi ”fik”

den første IF’er i 2006, idet den blev udlånt

af Sparekassen Limfjorden. Senere fik

klubben den foræret. De næste både blev

anskaffet i 2014, 2015 og senest i 2018.

Undervisningskonceptet i voksensejlersko-

len er baseret på ’learning by doing’ i ordets

egentligste forstand. Eleverne lærer at hånd-

tere en sejlbåd under alle forhold alene ved

udnyttelse af naturens kræfter - der er ingen

motor i bådene.

Teoriundervisning er udelukkende ’on de-

mand’ – d.v.s. når der opstår en situation på

vandet, som kræver teoretisk viden. Kun i

sjældne tilfælde, når vejret ikke egner sig til

skolesejlads, tilbydes landbaseret teoriun-

dervisning. Dette har sin baggrund i, at

sejlklubben i snart mange år har haft stor

tilslutning til duelighedskurser i vinterhalv-

året.

Udover den konkrete læring i boathandling

har vi et meget hyggeligt socialt samvær i

Sejlerskolen - det er nok en af de meget få
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fritidsbeskæftigelser, hvor elever fra 18 -

+70 år deler en undervisningssituation på

lige vilkår. Her er det samværet og samar-

bejdet om at løse en opgave, der er i cen-

trum, og det giver mange rigtig gode

oplevelser hen over sæsonen.

Når eleverne har opnået tilstrækkelige fær-

digheder til at kunne håndtere en IF'er på

egen hånd, bliver de frigivet til selv at sejle

i øvelsesbådene sammen med andre øvede.

Betingelsen er, at de fortsat er tilmeldt og

betaler kontingent til Sejlerskolen, så de

bidrager til drift og vedligehold. Det har

medført, at der er stigende aktivitet omkring

bådene ud over træningsaftenerne.

Det er positivt, at en del sejlerskoleelever

får interesse for at sejle kapsejlads og bliver

gaster hos nogle af klubbens dygtige kap-

sejlere eller vælger at deltage med en af

klubbådene. Hovedparten af eleverne

kommer imidlertid først og fremmest for at

blive fortrolig med at sejle under trygge

forhold med kyndig instruktion. Nogle har

aldrig været om bord i en sejlbåd før, nogle

har været med bekendte på vandet, mens

andre er ægtefæller, som har besluttet sig
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for, at de ikke bare vil 'sejle med', men lære

at forstå, hvad det vil sige at håndtere en

sejlbåd, så de kan deltage aktivt.

De fleste af vore elever fortsætter med at

sejle efter uddannelse i Sejlerskolen samt

evt. erhvervelse af duelighedsbevis, og i

løbet af de seneste år har rigtig mange sej-

lerskoleelever købt egen båd og er på den

måde blevet blivende medlemmer af Lem-

vig Sejlklub.

Voksensejlerskolen er således blevet en

vigtig fødekæde i forhold til den positive

udvikling af medlemstallet i klubben, og det

er en fornøjelse at møde tidligere elever på

vandet og rundt omkring i havnene med

vores klubstander under bagbords saling.

Klubbens 4 IF’ere på vandet 

en onsdag aften


