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Lildstrand Bådelaug/Skarreklit  

Nyhedsbrev nr. 8, 9. marts 2016 
 skarreklit@hotmail.com 

www.skarreklit.dk 
Bankkonto: Sparekassen Thy, 
kontonr. 9114-0001742256 

  
   

 
  
  

Nu er standeren til ophalerspillet på landingspladsen ved Lildstrand rejst. Afhængigt af 
vind og vejr vil arbejdet med at genetablere hele spillet fortsætte i de kommende uger. 
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Sejltur/fisketur på fredag den 11. marts fra Vorupør til Thorup. 
Han Herred Havbåde arrangerer førstehjælpskursus og radiokursus. 
  
Kære medlemmer,  
  
Sejltur/fisketur fredag den 11. marts fra Vorupør til Thorup 
Hvis vejret i den kommende tid bliver, som langtidsprognosen lover os, skal vi i gang 
med at ordne den del af ophalerspillet ved Lildstrand, som ligger ude i vandet. Vi sejler 
derfor på fredag den 11. marts kl. 8.00 fra Vorupør til Thorup landingsplads, hvor 
Skarreklit skal være baseret, når vi arbejder med at genetablere spillet. Medlemmer, der 
ønsker at deltage i sejladsen, hvor der også bliver mulighed for lidt fiskeri undervejs, 
bedes tilmelde sig hos Jørgen Leegaard på mail jjleegaard@icloud.com snarest og senest 
torsdag aften. Jørgen vil også søge at ordne samkørsel til Vorupør/fra Thorup. 
  
Vi vil hermed også sige tak til kollegerne i Vorupør Havbåde for at have huset Skarreklit 
siden juli sidste år og for det gode samarbejde i den forløbne periode. Samarbejdet 
fortsætter selvfølgelig fremover på de felter, hvor vi kan yde hinanden bistand. Vi ser 
bl.a. frem til at få besøg på Lildstrand af Vorupør Havbådes kommende båd. 
  
Førstehjælpskursus og radiokursus 
Han Herred Havbåde kan nu tilbyde et førstehjælpskursus og et radiokursus.  
  
Alle skippere, der ikke allerede har førstehjælpscertifikat, skal gennemgå et 
førstehjælpskursus. Det kommende kursus afholdes over 4 tirsdage begyndende den 26. 
april, kl. 18.30-21.30 i Slettestrand. Tilmelding hos Kirsten ("Pipsen") Monrad Hansen: 
pipsen@havbaade.dk, tel. 20 70 08 70. Afhængigt af interessen, vil der muligvis blive 
afholdt endnu et kursus i løbet af foråret. 
  
Radiokurset er endnu ikke programsat og gennemførelsen er  afhængig af et 
tilstrækkeligt antal tilmeldinger. Interesserede kan forhøre sig/tilmelde sig hos Pipsen. 
  
  
Bent/Bestyrelsen 
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