
   

  

 

Luffeklubbens nyhedsbrev  

oktober 2017 
  

Indhold i dette nyhedsbrev:  

- Luffeklubbens bestyrelse 

- Indkaldelse til generalforsamling 11. november i Kolding 

- Beretning fra Luffetræf i Isefjorden 

- Åbent hus på Luffeværftet 

- Annoncer 

 

 

Bestyrelsen i Luffeklubben:  

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)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordinær generalforsamling 
 

i Luffeklubben 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

 

Lørdag den 11. november 2017 kl. 13.00 – 14.00 

i Kolding Sejlklubs klublokaler. 
 

I de senere år er interessen generelt faldet for deltagelse i kapsejladser og derfor har klubben prøvet at etablere 

nogle sociale træf, feks. mødes på Anholt i uge 29/30, deltagelse i kredsstævne i Isefjorden, mm, dog med 

begrænset succes. 

Luffeklubben står lige nu i et vadested for nærmere definition af klubbens fremtidige eksistens berettigelse, 

herunder: 

 Skal vi opgive at støtte / arrangere kapsejladser 

 Hvorledes får vi mere liv i vore sociale begivenheder 

 Er medlemmerne egentligt godt tilfredse med at vi har en hjemmeside, face book og en stander vi deler 

samt mødes til åbent hus hos Luffe Yachts. 

 

Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre til at så mange som muligt deltager i årets generalforsamling 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Årsregnskab 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af formand. (Søren Christiansen modtager genvalg). 
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Efter tur afgår: 

Tom Andersen (modtager genvalg) 

Peer Radich Johansen (modtager genvalg) 

Suppleant Palle Christensen (modtager genvalg) 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor Ejnar Larsen (modtager genvalg) 

Suppleant John Munk 

9. Love og klassebestemmelser 
10. Eventuelt 

 

 

Forslag og lovændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være 

bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Søren Christiansen 



Referat, Fjordluffetræf 2017 

 
Lørdag den 2. september – søndag den 3. september 
  
Årets Fjordluffetræf afholdtes som så mange gange før i Frederiksværk, første weekend i september. Alle både 
ankom allerede fredag – to 40.04’er og seks 37’er.  Yderligere 2 Luffe 37èr var repræsenteret ved deres besætning til 
arrangementet lørdag aften. 
 
Programmet for arrangement:  
 
Lørdag d. 2.  
kl. 10:00 Skippermøde v. John og Lars  
kl. 11:00 Start til Luffe Ludo.  
kl. 12:00 Præmieoverrækkelse. 
kl. 16:30 Tour de Luffe - er der foretaget ny investeringer siden sidst :)  
kl. 18:00 Grillen tændes.  
kl. 18:00 Borddækning. 
kl. 19:00 Så burde grillen være klar :)  
kl. 21:00 Årets Quiz ved Susanne  
 
Søndag d.3. 
Fælles morgenmad 
kl. 9:00 Fælles morgenmad 
 
Følgende både var repræsenteret: 
Ca Va 
Cassiopeia 
Rith 
Samba 
Storm 
Miss Munk 
Zoar 
Nille 
 

 

Luffeludo  
Ved skippermødet blev det som sædvanligt fremhævet, hvad programmet beskrev vedrørende bestikkelse af 
sejladsudvalget. Desuden blev det fremhævet at starten ville være med alfabetisk respit og at det var tilladt at 
omdøbe båden helt indtil sejladsens start. Det benyttede Cassiopeia sig af, der i dagens anledning blev omdøbt uden 
ceremoni, blomsterbuketter eller champagne – det er ellers skik og brug (hos Mærsk, i hvert fald!!) til Åcassiopeia. 
Starten kl.11:00 med CaVa først over linien – båden blev sejlet ”single-hand” og uden navigator – men rundede 
alligevel det første mærke (det gule kapsejladsmærk) som første båd, hvorefter det var tid for de andre både at åbne 
1. kuvert, hvilket betød, at alle skulle sejle til næste mærke (og springe mærke 1 over!) – og så lå CaVa pludselig 
sidst. 
Vejret viste sig fra sin absolut smukke side – solskin og 4-6 sm, bedre er ikke før set til Luffe Ludo. 
Sejladsen foregik derfor i adstadigt tempo med god tid til at beundre de smukke både og med mulighed for at 
kontrollere, at ingen besætningsmedlemmer åbnede kuverter før tid!!  
Kuverter, der var uddelt på forhånd sammen med sejlads-beskrivelsen sørgede for at holde besætningen 
beskæftiget. Kuverten indeholdt instruktioner som f.eks:  
De 2 forreste både udfører en 360 graders vending inden mærke j passeres eller 
De 2 forreste både sejler tilbage og runder agten om bagerste båd.  



Da den sidste kuvert blev åbnet ”uffe-ludo-terningen” kastes og alt efter hvad øjnene viste, skulle forskellige 
kommandoer følges. Sjovt nok slog mange en 5èr hvilket betød, at motoren skulle startes, hvorefter man kunne sejle 
direkte i mål (og jeg siger det bare: Nille snød ikke!!) . 
 
Som det blev fremhævet inden sejladsens start tog sejludvalget imod bestikkelse – hvilket CaVa og Zoar benyttede 
sig af – og SJOVT NOK indkasserede begge både præmier - Ca Va for at sejle singlehand, præmie: en ramme øl og 
Zoar blev belønnet for at starte sidst og komme sidst i mål – godt klaret, når det tages i betragtning at ”kuverterne” 
undervejs gav fordele til bagtroppen, så hjalp det HELT sikkert på bedømmelsen, at dommer panelet fik overrakt en 
flaske cava af Zoars skipper!! Præmien var et ølspil, der kunne spilles i mørke – skulle de 2 præmier have været 
anvendt sammen senere på aftenen? – vi ved det ikke, vi så i hvert fald ikke mere til øllene! 
 
Senere på eftermiddagen prøvede Samba ”at bestikke på forhånd” – Idet Miss Munk`s kaptajn fik overrakt en 
hjemme hæklet karklud i besætningens yndlingsfarve (lime grøn). Vi andre er spændt på om den taktik giver 
præmie-resultat til næste år! – i givet fald må vi i gang med ”hæm- slöjd”) 
 
Efter frokost og en uvant og forbavsende stilhed på havnen – kun enkelte snorkelyde kunne høres - var det tid til 
”Tour de Luffe”. 
Vi besøgte hinandens både, hvor vi beundrede og diskuterede nye tiltag og gode ideer. Ord som ”AIS”, 
tyskerskødning og mågebeslag fløj gennem den lune eftersommerluft. Ord som referenten ikke har det store begreb 
om – hvorimod ”Klemmer der ikke ruster designet af Ilse Jacobsen og til salg i Rema 1000 ” som Miss Munk 
præsenterede – Se, det var til at forstå. 
 
Aftenen 
Helt efter planen – sådan cirka – var grillen klar ved 19 tiden. Forinden var det store bord dækket, salaterne blandet 
og vinen trukket op og smagt til.  
Yderligere 2 Luffers besætning var stødt til selskabet. 
Middagen var som altid fantastisk god. Alle fik lige præcis hvad de havde ønsket sig og alt var tilberedt lige som 
ønsket. De serverede vine m.m. var af udsøgt kvalitet og i absolut passende mængde.  

Under middagen afholdtes pludseligt:  

Generalforsamling 
Generalforsamlingen blev afholdt ved Fjord Luffe Dronningen, (lyder det borgerlige navn: Gitte), der takkede for det 
store fremmøde og den gode stemning. Hun blev genvalgt ved stor applaus, andet kan faktisk ikke lade sig gøre, idet 
dronninger i Danmark pr definition ikke abdicerer!. Lars ønskede herefter at blive tituleret: Kong Lars, hvilket vakte 
stor jubel – hos deltagerne – ikke hos Dronningen, der absolut frabad sig Konge titlen anvendt, da Lars jo ikke er af 
ædelt kongeligt blod, men ”bare” er gift med dronningen, kraftigt inspireret at situationen i det danske (Konge-) 
Dronninge-hus. 
Dronningen oplyste, at Prins Gemal Lars har lagt en speaket filmoptagelse af Luffe Ludo Sejladsen på Face Book. 
Tak til Luffeklubben for bidrag til kål m.m. 
Dronningen blev under stort bifald genvalgt som formand for klubben – og så var den 5 min lange generalforsamling 
slut. 
 
 
Årets quiz  
havde mange gode, morsomme og kryptiske spørgsmål og svarmuligheder. Især huskes spørgsmålet: 
Hvor meget omsatte Herbert på salg af varme vafler i løbet af 2 uger?? (1400 kr., 2100 kr eller3000kr) – Svaret var 
3000kr – (imponerende af en dreng på 10 år på Anholt – en ny ”Dyne Larsen” er godt i gang!). 
Vinder af Quizen blev Lars fra ”Storm”. Han vandt en ordentlig omgang flødeboller, desuden ”vandre-bogen”: ”Elsker 
til vanvid”.  
Følgende kommentar hørtes: Lisbeth udbrød: ”Elsker til vands – Jan, det har vi da aldrig prøvet!!” – (så hun har noget 
til gode!) 
 
Så var det tid til Irish Coffee: og det blev slået fast: FØRST whisky i koppen, så man er sikker på at huske det! – 
derefter suppleres efter behag med sukker og LIDT kaffe. ”Storm” havde bagt ”chokoladekage” (et godt udvalg af 
forskellige chokolader) og flødebolle-præmien blev sendt rundt.  
 
Resten af aftenen fortsatte i den sædvanlige stil med (løgne-)historier, gas og rigtig god hygge – som vi alle ved, kun 
opnås blandt de bedste mennesker – Luffe sejlere.  



Søndag morgen 
Morgen kaffe på kajen kl 9:00.  
Luffe-sejlere rydder naturligvis op efter sig – så nogle var lidt klatøjede og en enkelt var nødt til at starte med en øl 
ovenpå det store arbejde, det havde været at oprydningen i øl-beholdningen om natten. 
Pgra. svømmestævne i bassinet var dette lukket fra kl 8:00, så en enkelt Luffe lettede anker tidligt, mens resten af 
Lufferne ”dryssede afsted” sidst på formiddagen. 
 
Slut på en dejlig weekend i dejligt selskab og det flotteste vejr set i Luffetræffets historie.  
 
Vi ses forhåbentlig alle, til en ny og dejlig sejlsæson i 2018.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent Agnete, Nille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUFFE YACHTS - ÅBENT HUS 

Lørdag og søndag d. 11.-12. november, Kl 10.00-17.00 

 

 

Velkommen til åbent hus, vi udstiller:  

Luffe 3.6 - Luffe 45 - Luffe 48 

Luffe 56 Deck Salon Custom Cruiser 

Hesselly 10, Kolding, Denmark  

+45 75517210  

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Hesselly%2010,%20Kolding,%20Denmark
tel:+45%2075517210


 

Annoncer 

 

Luffe 37 forstag med Norfoil forstagsprofil sælges.  

Peter Martinussen.  

------ 

 

PS-Rigging – Aabenraa 

Vi er et firma som er startet efter af Southern Spars har lukket deres serviceafdeling i Danmark. 

Deres lager, som vi også har overtaget, omfatter mange dele fra Nordic Mast. 

Vi laver rig, fald, stager, beslag og meget mere. Laver service/rigning i hele Europa. 

Mange års erfaring. 

 

Venlig hilsen. 

Per Meyhoff-Nissen 

Flensborgvej 185     

6200 Aabenraa 

Tlf: 31693139 – 29923730 

Email: info@ps-rigging.com 

WEB: http://ps-rigging.dk/  

 
 

På gensyn til generalforsamling d. 11. november  

mailto:info@ps-rigging.com
http://ps-rigging.dk/

