
   

  

 

Luffeklubbens nyhedsbrev  

juni 2017 
  

Indhold i dette nyhedsbrev:  

- Luffeklubbens bestyrelse 

- Luffetræf ved Super DM i Nyborg aflyst 

- Efterårs Luffe træf d. 2.-3. september  

- Klubstander 

 

Bestyrelsen:  

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

Næstformand: Tom Andersen – Luffe 45 (TAndersen@danfoss.com)  

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

Bestyrelsesmedlem: Peer Radich Johansen - Luffe 37 (peerradich@gmail.com) 

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

 

Luffetræf ved Super DM Nyborg 2017 aflyst 

 

I forbindelse med Nyborg Sejlforenings (NS) afholdelse af 2017 SUPER DM i dagene 17. til 20 august, er 

Luffeklubben blevet inviteret til samtidigt at afholde vort årlige Luffetræf. 

 

Bestyrelsen har pr. mail spurgt alle medlemmer, om de havde til hensigt at komme til træffet og har 

fået 17 svar fra vores ca. 70 medlemmer. Men kun 4 (alle Luffe 37) har svaret at de vil komme og kun 2-

3 stykker er interesserede i at sejle kapsejlads. 

 

På baggrund af dette mener vi i bestyrelsen ikke at vi kan bede Nyborg Sejlforening om at bruge 

ressourcer på os og vi har meddelt dem dette. 

 

Hvis man alligevel gerne vil sejle til Nyborg denne weekend og opleve Super DM og de andre 

festligheder i Nyborg denne weekend, er man selvfølgelig velkommen som almindelig gæstesejler.    

 



  

Efterårs Luffetræf 

Som sædvanligt lægges der op til Luffe træf i september. I år 3 steder: 

2.-3. sept.: Isefjorden – Frederiksværk. Invitation til tidligere deltagere er udsendt, men nye deltagere 
er selvfølgelig mere end velkomne. 
  
2.-3. sept.: Ballentræf – Ballen på Samsø 
 
2.-3. sept.: Sydkreds – Bågø i Lillebælt 
 
9.-10. sept.: Limfjorden – Nykøbing Mors (ifm. Hancock Cup) 
 
Konceptet er det sædvanlige: 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. 
 

 

Klubstander 

 

 
 
Med i medlemsskabet i Luffeklubben hører ret - og pligt – til at sejle med vores fine klubstander under salingen, så 
andre kan se at du er medlem. 
 
 Hvis din stander ikke kan klare et år endnu, kan du rekvirere en ny ved at sende en mail til kassereren på 
martinique@pc.dk, så kommer den med posten 
 
 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer.  
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