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Internet hjemmesiden
I efteråret blev vores hjemmeside på Luffe37.dk blokeret på grund af spam og alt indhold gik tabt.
Siden da har bestyrelsen arbejdet på at få en ny hjemmeside i luften. Det er nu lykkedes og du kan besøge
den nye side på www.luffeklubben.dk. Om kort tid vil den også kunne tilgås på den gamle adresse
www.luffe37klubben.dk .
Siden er stadig under opbygning og vi arbejder på at fylde indhold i siden. Har du stof, som er relevant,
modtages det med tak.

Luffeklubben på Facebook
Du kan stadig følge os på Facebook-siden, hvor alle er velkomne til at komme med indlæg.
https://www.facebook.com/pages/Luffe-Klubben/509858105708326?fref=ts

Klubstander
Vi udsender nye klubstandere til alle, som har fornyet deres medlemskab.
Klubstanderne udsendes i slutningen af april måned.

Luffe 37 dele fra Luffe Yachts
Vedhæftet dette nyhedsbrev finder du en liste over dele til Luffe 37 som leveres fra Luffe Yacht.
I forårsmånederne må der påregnes leveringstid.

Kapsejlads:
2015
I 2015 samles vi primært om følgende sejladser:
FynCup fra Bogense d. 29. og 30. maj
Twostar Århus Sejlklub . 12. og 13. juni
Watski Twostar 14. til 16. august
2016
I 2016 afholdes et stort klassebåds DM i Juelsminde, hvor alle de store klassebåde samles. Det er Ylva,
Scankap, BB10, Luffe 37 osv. Der skal lyde en opfordring til alle Luffe 37 medlemmer om at reservere anden
weekend i august, så vi forhåbentlig kan få vores klassemesterskab i gang igen.
Derudover arrangeres der twostar eller DH sejladser for øvrige Luffetyper, som også kan deltage i de
sociale arrangementer i forbindelse med stævnet uanset om de deltager i sejladserne eller ej.

Tursejlads
Sommerferie Luffe træf / træfsteder og tidsplan. Alle træf afholdes fredag / lørdag i den pågældende uge
Uge 27 – (3-4 juli) - Ærø – Marstal
Uge 28 – (10-11 juli) - Samsø – Ballen
Uge 29 – (17-18 juli) - Læsø – Vesterby
Uge 30 – (24-25 juli) - Anholt
Uge 31 – (31 juli – 1 august) - Nordsjælland – Gilleleje
Træffene er tænkt som noget de Luffer, som mere eller mindre tilfældigt befinder sig i havnen,
selv finder sammen om at arrangere.
Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer er til stede så deltager vi selvfølgelig aktivt. Men i
sidste ende er det op til medlemmerne at sørge for det sociale i arrangementerne.

Efterårstræf Luffe træf 6.-7. september
Det gode eksempel fra Isefjorden, hvor de kan samle ca. 10 luffer til efterårstræf, prøves udbredt til hele
landet, så der afholdes træf 4 steder:
Øresund
Isefjorden
Ballentræf
Sydkreds (Als)
Nordkreds (Limfjorden)
Reserver datoerne. Der kommer nærmere information.
Hvis du har lyst til at være tovholder på et af træffene, vil vi i bestyrelsen gerne høre fra dig.
Der er tradition for at Luffeklubben yder et mindre økonomisk tilskud til efterårstræffene.

Bestyrelsen:
Formand: Søren Christiansen (sc@cleancarpet.dk)
Næstformand: Tom Andersen (TAndersen@danfoss.com)
Kasserer: Peter Martinussen (martinique@pc.dk)
Bestyrelsesmedlem: Peter Arnhild (peter@arnhild.dk)
Bestyrelsesmedlem: Marianne Scheufens (map@techright.dk)

Bestyrelsen ønsker alle en god sæson

