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Havbådetræf i Lild
Lildstrand Bådelag havde igen i år inviteret til 
træf den første weekend i august. Første træf 
blev afholdt for to år siden. I år sejlede alle 
fire både fra Slettestrand, den ene med snaren 
(klitmøllerjollen) på slæb, vestpå for at deltage 
i træffet. Der blev fyldt godt op på stranden, og 
bådelaget havde sørget for, at de, der kom på 
besøg, både kunne få historien om Han Herred 
Havbåde og de forskellige bådelag og kunne få 
lidt at spise og drikke.

Elbo fejrer 10-års fødselsdag
1. november 2008 blev Elbo søsat som den før-
ste af en række havbåde fra Slettestrand. Elbo, 
der oprindeligt er fra 1919, er den ældste af de 
havbåde, som det lykkedes at redde fra ophug-
ning i sin tid. Peter Madsbøll valgte at bygge 
en ny Elbo, da det ville være et alt for omfat-
tende arbejde at renovere originalen, der var 
i meget ringe stand. Den var også klædt ind i 
glasfiber. Elbo er bygget både til sejl og motor, 
så fiskerne kunne spare det dyre brændstof, 

Alle Han Herred Havbådes både samlet i Lildstrand. Foto: Peter Nagel

Panorama fra Lildstrand. Foto: Karsten Bindslev
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når der var vind til sejlene, men også sejle, når 
der ingen vind var og slippe for at ro.

Lørdag 3. november om eftermiddagen fejrer 
vi Elbos 10-års jubilæum, hvor bl.a. en lille bog 
om den nye Elbo vil blive præsenteret. Så sæt 
alle rede nu kryds i kalenderen.  

Sange ved havet
Arrangementet er efterhånden velkendt, da det 
er 6. sæson, der blev afviklet fem tirsdag aftener 
i juli. I år var vejret i rigtig godt lune, så de fleste 
aftener kunne foregå udendørs – i modsætning 
til sidste år. Sange ved havet er meget velbesøgt, 
som det kan ses på billedet. Efter sangen var 
der mulighed for at købe kaffe og kage, som fire 
lokale hoteller sponserer. 

Det er en række frivillige, der står for arrange-
mentet, opstilling af stole og for akkompagne-
mentet.

Arbejdsdag og generalforsamling
Lørdag 8. september er sat af til, at der kan 
ryddes op i og omkring husene og på stranden 
ved havbådene. Vi mødes kl. 13 for at fordele 
opgaverne, og der vil også være lidt vådt og tørt 
til deltagerne. 

Kl. 16 er der ekstraordinær generalforsam-
ling, hvor bestyrelsens oplæg til vedtægts-
ændringer (se forslaget på www.havbaade.dk) 
er eneste punkt (vedtægterne blev senest 
revideret i 2010). Vedtægtsændringerne blev 
godkendt på den ordinære generalforsamling 
i maj, hvor halvdelen af foreningens medlem-
mer dog ikke var mødt. Derfor skal de op på 
en ekstraordinær generalforsamling. Efterføl-
gende vil der være lidt let spisning, og Thomas 
Højrup vil fortælle om foreningens arbejde. 
Tilmelding er nødvendig på info@havbaade.dk 
senest 3. september.

Sange ved havet. Foto: Ejgil Bodilsen
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SRC-kursus
Så er det igen muligt at få et SRC-kursus. Det 
foregår lørdag 3. november og søndag 4. no-
vember begge dage fra kl. 8-16. Eksamen er 
onsdag 7. november kl. 19. For at benytte VHF-
radio er dette bevis obligatorisk. Det vil sige, at 
der skal være mindst én på båden, der har dette 
bevis. Prisen for undervisning er 900 kr., og 
underviser er Asger Hunø. Bøger koster 300 kr., 
og eksamensgebyret er på 503 kr. 

Kurset afholdes på Ranum Efterskole, men 
hvis der er mange tilmeldte fra havbådene, 
så afholdes det i Havbådehuset. Se mere og 
tilmeld dig på www.himmerlandssejlerskole.dk 
For de, der gerne vil have kurset, men ikke har 
mulighed for at deltage denne gang, så kan der 
udbydes et kursus igen til foråret.

Kalender
Lørdag 1. september kl. 11-16  
Åbent i værftet og Havbådehuset

Lørdag 8. september kl. 13-16 
Arbejdsdag

Lørdag 8. september kl. 16  
Ekstraordinær generalforsamling

Lørdag 6. oktober kl. 11-16 
Åbent i værftet og Havbådehuset

Lørdag 3. november kl. 11-16 
Åbent i værftet og Havbådehuset

Lørdag 3. november om eftermiddagen 
Fejring af Elbos 10-års jubilæum

Lørdag 3. december kl. 11-16 
Åbent i værftet og Havbådehuset

Johanne kom også forbi Slettestrand fredag 10. august. Foto: Pipsen
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Foreningen 
Han Herred Havbåde 

Bestyrelsesformand 
Etnolog Thomas Højrup, Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 
9690 Fjerritslev, telefon 51 29 90 49, thomas@havbaade.dk 

Han Herred Havbådebyggeri 
Slettestrandvej 158-162, 9690 Fjerritslev 

Bådebygger 
Peter Madsbøll, Amtoftvej 12, Øsløs, 7742 Vesløs,  
telefon 97 99 36 90, mobil 40 27 45 07, petermadsboll@icloud.com 

Forsknings- og formidlingsmedarbejder 
Etnolog Kirsten (Pipsen) Monrad Hansen, 
Thorupstrandvej 267, Thorupstrand, 9690 Fjerritslev,  
telefon 20 70 08 70, pipsen@havbaade.dk 

Lild Strand Bådelag
René Bliksted Larsen, telefon 53 54 19 65, skarreklit@hotmail.com

Elbo Bådelag 
Vagn Nielsen, Ørnevej 29, Tranum, 9460 Brovst, 
telefon 29 12 99 81, vagnogbirthe1@live.dk

Jammerbugt Bådelag 
Per Hansen, Rønbjergvej 198, 9681 Ranum, 
telefon 29 93 96 28, virkelyst45@gmail.com

Nordvest Bådelag
Hans Peter Brandi Nielsen, Stagstedvej 54, 9460 Brovst,  
telefon 40 74 40 58, hanspeterbrandi@gmail.com

Anna af Slettestrand Bådelag 
Irwin Andersen, Udholmvej 45, 9460 Brovst, 
telefon 98 23 87 51, irwin@mail.dk

Husk at oplyse din mailadresse! 
Det er vigtigt, at vi har mailadresser på flest mulige 
medlemmer, da vi ikke blot udsender medlemsnyt som pdf-
udgave, men også informerer om forskellige nyheder og tiltag 
på andre tidspunkter. Send din mailadresse – også hvis du har 
fået ny – til pipsen@havbaade.dk  
Gælder også, hvis du ikke modtager mail, selv om du allerede 
har oplyst din mailadresse.

Redaktion
Kirsten Monrad Hansen | pipsen@havbaade.dk 

Layout og webmaster 
Bodilsen tekst & foto | www.billedhistorier.dk 

Bladet kan også læses i pdf-udgave  
på vores hjemmeside www.havbaade.dk  

Se endvidere åbningstider m.v. på hjemmesiden

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Følg Han Herred Havbåde på

I værftet arbejdes der stadig med oplængerne. Både-
byggerne har brugt megen tid på at reparere bådene i 
Thorupstrand. Foto: Pipsen

Snaren fra Slettestrand, sammen med sin fætter  
havprammen fra Lildstrand. Foto: Peter Nagel

Et par fra Elbolaget holder vagt. Foto: Else Dam


