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Formandens klumme
Sæsonen er nu kommet godt i gang og jeg vil tro at alle Lufferne nu igen befinder sig i deres rette
element. På dette tidspunkt er det dejligt at tænke på at vi har en lang sæson foran os og for nogle
af os vil den nok bestå af en blanding af familiesejlads (hovedvægten) samt lidt kapsejlads.
Som aftalt på den seneste general forsamling forsøger bestyrelsen i år, men stor hjælp fra
Juelsminde Sejlklub, at stable et luffe-stævne på benene i dagene 18-21 august. Vi håber virkeligt
at i alle vil støtte op omkring dette projekt og møde op med jeres både, alternativt deltage i en
eller anden form via bil eller lignende – se mere information herunder.
I stil med sidste år vil vi også i år opfordre til at vi mødes i udvalgte havne i løbet af sommeren og
efteråret – se nærmere herunder
I ønskes alle en rigtig dejlig sommer og ser frem til at vi mødes ude i de danske havne.

DM spørgeundersøgelse
I slutningen af april udsendte vi spørgeskemaer til medlemmerne om deres deltagelse i Luffe- og
klassebådsstævnet i Juelsminde d. 18. – 21. august.
Der er kommet 20 svar retur. Det er en svarprocent på ca. 30.
12 har svaret ” deltager ikke” eller ”deltager måske”.

5 vil deltage i ”anden kapsejlads”, heraf 3 stk. Luffe 37.
3 vil deltage uden kapsejlads
1 vil deltage i Luffe 37 DM
Der er 14 svar fra Luffe 37 ejere. 10 af disse ”deltager ikke” eller ”deltager måske”

Super DM i Juelsminde
I det store klassebåds DM i Juelsminde d. 18. – 21. august samles alle de store klassebåde. Det er
bl. a. Ylva, Scankap 99 og BB10 m. Her kunne Luffe 37 også have været med og fået sin egen DM
bane, men på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen må vi desværre konstatere at det nok
stadig ikke er muligt at samle 15 Luffe 37 til et DM. Det er det antal Juelsminde Sejlklub vil have
inden de starter bane 2 op.
Til gengæld arrangeres der kapsejlads for Luffebåde både fredag og lørdag.
Der sejles distancesejlads eller på en bane, som benytter sejlklubbens fast udlagte mærker i
farvandet. Det kan være 2-star sejlads eller med besætning afhængig af, hvad deltagerne ønsker.
Hvis du bare ønsker en hygge weekend i Juelsminde så er dette også meget velkomment – vi fra
bestyrelsen har bare et ønske om at samle så mange Luffe både som muligt. Vi har desuden fået
lovning på at vi vil få et samlet liggeplads område – og det bliver et flot syn med mange Luffe både
i et samlet område af havnen.
Vigtig:
Bestyrelsen opfordrer på de kraftigste til at alle som er interesseret hurtigst muligt tilmelder sig på
Juelsminde Sejlklub hjemmeside, og vi vil endnu engang pointere, at såfremt der kommer
deltagere nok har vi en aftale med Juelsminde Sejlklub om at de vil arrangere en up-down bane til
Luffe 37 sejlerne.
Husker du på – at hvis du vil sikre dig din Luffe's brugtbådsværdi så er det en kendsgerning, at
brugtbåds-værdien holdes oppe, når der er et aktivt ”liv” omkring bådene, herunder feks.
afholdelse af klassemesterskab for 37’eren. Så hermed en opfordring, mød op og deltag med din
Luffe .
Forhånds tilmelding på dette link. Alle Luffe modeller.
http://www.juelsmindesejlklub.dk/DM16/lx/forside.htm
Gerne inden 30. juni (Hjælp bestyrelsen med tilkendegivelse )

Kapsejlads:
Palby Fyn Cup:
Når dette læses så har Palby Fyn Cup været afholdt med deltagelse af 9 Luffe både.
Morten i DEN 177 – Sutten, satte sig igen på pokalen for hurtigste Luffebåd efter DH.
Vinder af vandrepokalen for første Luffe 37 blevn Logic, ført af Klaus Johansen, Skælskør.

Kommende kapsejladser:
Luffeklubben involverer sig ikke i andre kapsejladser end stævnet i Juelsminde, men normalt
deltager der en del Luffe både i nogle af de two-stars sejladser som bliver afviklet i de kommende
måneder og så er der allerede nu en pæn tilmelding af Luffe både til Silverrudder som afvikles
medio september.
Ifm Silverrudder sejladsen er Luffeklubben ved at afklare om vi kan stille med en vandrepræmie
for hurtigste Luffebåd samt eventuelt bluser eller lignende til alle Luffer som gennemfører – mere
følger senere på sæsonen.

Tursejlads
Sommerferie Luffe træf / træfsteder og tidsplan. Alle træf afholdes fredag / lørdag i den
pågældende uge. Luffeklubben arrangerer ikke noget formelt ifm. disse træf, men idéen er at man
mødes på grillpladsen og hygge sig sammen med andre luffe-sejlere.
Uge 27 – Ærø – Marstal
Uge 28 – Samsø – Ballen
Uge 29 – Læsø – Vesterby
Uge 30 – Anholt
Uge 31 – Nordsjælland – Gilleleje
Efterårstræf Luffe træf d. 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:
Isefjorden
Ballentræf
Sydkreds – Bogø i Lillebælt
Nordkreds (Limfjorden )
Reserver datoerne. Der kommer nærmere information.

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

Bestyrelsen ønsker alle en god sæson

