
  

 
 

 
 

 
 

 

Luffeklubbens nyhedsbrev 
august 2016 

Indhold i dette nyhedsbrev: 

- Luffetræf ved Super DM i Juelsminde 
- Efterårs Luffe træf d. 3.-4. september 
- Facebook 
- Bestyrelsen 

Luffetræf ved Super DM i Juelsminde 

Juelsminde Sejlklub har desværre meddelt, at der ikke er tilslutning nok blandt Luffer, X-332 og X-99 til at 

de vil arrangere kapsejlads. Kun 5 både, heraf 3 Luffe 37, har fastholdt deres tilmelding og der er dermed 

ikke grundlag for at starte endnu en kapsejladsbane op. 

MEN… 
 Under henvisning til den spørgeskemaundersøgelse, som bestyrelsen gennemførte i foråret, er der stadig 

basis for at gennemføre Luffe træffet og vi er velkomne i Juelsminde og kan deltage i alle 

aftenarrangementerne ved Super DM torsdag, fredag og lørdag. Øvrige aktiviteter – f. eks. sejlads Endelave 

Rundt – aftales når vi er samlet. 

Der er allerede tilmeldt 6-8 både og nogle har derudover tilkendegivet mundtligt, at de vil møde op. 

Bestyrelsen håber at endnu flere har lyst til at møde andre Luffesejlere. Og det kan nås endnu. 

For at koordinere samlede havnepladser og madbestilling med Juelsminde Sejlklub er det dog 

nødvendigt at forhåndstilmelde sig. Der er nemlig også både SUPER DM og Havnefest. 

Tilmelding… 
Skal ske pr. mail til Søren Christiansen sc@cleancarpet.dk senest på onsdag d. 10. august med oplysning 

om 

 Bådtype 
 Ejer 
 Antal deltagere i spisning hhv. torsdag, fredag og lørdag.  

Bestyrelsen vil være repræsenteret og mon ikke kassereren belønner de fremmødte med en enkelt 

genstand eller to. 
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Efterårs Luffe træf d. 3.-4. / 9.-10. september 

Husk at der i september afholdes træf 4 steder: 

3.-4. sept.: Isefjorden – sted oplyses af Gitte Struckmann, gitte@rugvej14.dk  
3.-4. sept.: Ballentræf – Ballen på Samsø 
3.-4. sept.: Sydkreds – Bågø i Lillebælt 
9.-10.: Limfjorden – Nykøbing M ors 
 
Konceptet er enkelt: Man sejler til den pågældende havn i løbet af lørdagen, finder andre Luffesejlere og 
arrangerer fælles grill mv. 
Luffeklubben sponserer drikkevarer med et rimeligt beløb. Det arrangeres nemmest ved at man udnævner 
en træf-formand, som indsamler bilag og får dem refunderet ved kassereren. 
 
Konceptet er med stor succes gennemført i Isefjorden gennem flere år med stigende tilslutning.  
 

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 

 

Bestyrelsen: 

Formand: Søren Christiansen – Luffe 3.6 (sc@cleancarpet.dk) 

Næstformand: Tom Andersen - pt. uden Luffe (TAndersen@danfoss.com) 

Kasserer: Peter Martinussen - Luffe 37 (martinique@pc.dk) 

Bestyrelsesmedlem: Stefan Hummel - Luffe 37 (hummel@dadlnet.dk) 

Bestyrelsesmedlem: Marianne Scheufens - Luffe 43 DS (map@techright.dk) 

 

Bestyrelsen håber på stort fremmøde og dermed 

opbakning til vores klub. 
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