
Luffenyt feb. 2013 
Kære Luffesejlere 

 

Selvom der stadigvæk er udsigt til is på fjorden og spredte snebyger, så begynder vi så 

småt at kunne se frem mod en ny sejlsæson. Allerede i kommende weekend kan man få 

en forsmag på sejlerlivet og glæderne til søs på bådmessen i Fredericia, hvor 

repræsentanter fra Luffe Klubben vil være at træffe både lørdag, den 23. februar samt den 

2. marts på Luffe Yachts stand. 

 

 
 

På trods af vinterens kulde, sne og mørke har vi ikke været fuldstændig i vinterhi og har  

derfor med dette nummer af Luffenyt fornøjelsen af at tilsende vores mange medlemmer 

lidt opdaterede informationer omkring den kommende sæson. 

 

Ekstraordinær generalforsamling. 

Den 31. januar afholdt klubben ekstraordinær generalforsamling i Nyborg, hvor der var to 

vigtige punkter på dagsordnen. 

- Ændring af klubbens navn 

- Ændringer / tilpasninger af 37’ernes klasseregler 

 

Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at ændre klubbens navn til kort og godt Luffe 

Klubben med virkning fra 1. februar 2013, og dermed åbne klubben op for medlemmer 

med andre Luffebåde end 37’erne. Dags dato har vi allerede fået 3 nye medlemmer, alle 

40.04 sejlere. 



Vi byder hermed velkommen til  Tom Andersen DEN 7, Lars Vindeløv DEN 49 samt 

Charlotte og Peter Arnhild DEN 56 samt forhåbentlig mange flere nye og kommende Luffe 

sejlere. 

 

Generalforsamlingen bakkede ligeledes op omkring bestyrelsens vision, der gengives 

nedenfor, hvoraf vi allerede med dette nyhedsbrev kan informere om flere nye tiltag 

 

Vision 2015 

Bestyrelses grundlæggende vision for klubben, er,  

- at klubben skal være et samlingspunkt for alle aktive Luffesejlere, ikke kun 37’erne,  

- et sted, hvor vi udveksler informationer, 

- hjælper hinanden med gaster og udstyr, 

- hvor vi kan søge hjælp, vejledning og gode råd, 

- hvor vi i form af samarbejdsaftaler med udvalgte luffepartnere kan tilbyde vores 

medlemmer aktive fordele (læs: rabatordninger), eksempelvis på indkøb af materiel 

og sejl, 

- tilbyde medlemmerne adgang til klubstander og klubtøj, 

- hvor vi mødes med andre luffesejlere til forskellige sociale arrangementer, det være 

sig weekendture på vandet eller besøg på værfter / sejllofter, 

- klubben vil naturligvis også varetage 37’ernes klasseregler og dermed aktivt deltage 

i forberedelse og gennemførelse af et årligt klassemesterskab (DM),  

-  

Bestyrelsen er nu i gang med tilpasse klubbens love til det nye navn og udvidet formål, og 

vil hurtigst muligt gøre lovene tilgængelige på vores hjemmeside. Lovene fremlægges til 

endelig godkendelse på den ordinære generalforsamling i Assens torsdag, den 8. august 

2013.  

 

Generalforsamlingen vedtog ligeledes de af bestyrelsen foreslåede ændringer og 

tilpasninger af klassereglerne for 37’erne. De opdateret klasseregler er nu ved at blive 

renskrevet, og så snart de er godkendt i Dansk Sejlunion, bliver de tilgængelige på vores 

hjemmeside. 

 

Kopi af referatet fra generalforsamlingen vedlægges dette nyhedsbrev. 

 

Klassemesterskab 2013 

Som tidligere nævnt afholdes der klassemesterskab for 37’erne i Assens sammen med 

Ylva`erne i dagene torsdag, den 8. til søndag, den 11. august 2013.  

 

Allerede nu er der åben for online tilmelding på Assens Sejlklubs hjemmeside, hvor det 

officielle program og invitation ligeledes kan ses. Sidste frist for tilmelding er 5. august! 

 



North Sails udlover en spiler til lodtrækning blandt de deltagende både i 

klassemesterskabet, såfremt der bliver mindst 15 officielt startende 37’ere! 

 

 
 

Programmet er allerede fastlagt. 

Torsdag, den 8. august:  

17.00 – 19.00 Registrering 

19.30  Åbning af stævnet 

20.00  Generalforsamling 

Fredag, den 9. august:  

07.00 – 9.00 Morgenmad  

08.00   Skippermøde/dommermøde 

  10.00 – 16.00  4 – 5 sejladser 

  19.00  Grill – arrangement 

Lørdag, den 10. august:  

07.00 – 9.00 Morgenmad 

10.00 – 15.00 3 – 4 sejladser 

19.00  Gallamiddag og præmieoverrækkelse 

Søndag, den 11. august: 

  Reservedag 

  Hjemtransport 

 

Alle deltagende både, gælder også dem der kun deltager i aktiviteterne på land, ligger 

gratis i Assens Marina fra tirsdag, den 6. til søndag, den 11. august. 

 

Klubben har forespurgt Assens Sejlklub om den vil være behjælpelig med at arrangere et 

”uofficielt klassemesterskab” for andre typer end 37’erne, eksempelvis i form af en 

distancesejlads Øerne Rundt om lørdagen. 



 

Hertil svarer klubben, at hvis vi selv står for konceptudvikling og markedsføring, så vil AS 

meget gerne stå for den praktiske afvikling. Vi har altså fået en mulighed for at afvikle en 

sejlads for andre Luffesejlere og dermed gøre klassemesterskabet til en slags Luffe 

Mesterskab, men spørgsmålet er dog i, hvilken form et sådan arrangement skal afvikles. 

 

Skal det være en ren kapsejlads efter DH – mål? Klasseinddelt i 40.04, 45’ere etc. eller 

blandet løb? Eller skal det være en familiedistancesejlads, hvor vi sætter begrænsning på 

eksempelvis antal gaster etc., for at gøre det attraktivt for alle at deltage? 

 

Bestyrelsen har sat overliggeren højt og har et ambitiøst succeskriterium på ca. 20 

deltagende Luffebåde i Assens. Min. 10 styk 37’ere plus ca. 10 andre blandede Luffer ☺. 

 

Men vi har brug for gode idéer og frivillige til at hjælpe os med gennemførelse af et sådan 

arrangement for øvrige Luffe sejlere. 

 

Klubtøj 2013. 

Klubben fremsender sammen med dette nyhedsbrev et tilbud til alle medlemmer på nyt og 

smart klubtøj i en rigtig flot og god kvalitet. Tøjet kan bestilles på vedlagte bestillingsseddel 

senest 1. april på e - mail stig@myler.dk 

 

Samtidig med bestillingen indbetales beløbet på klubbens konto 0828 – 000518085. 

Husk at skriv navn, adresse og sejlnummer samt mærk indbetalingen med ”klubtøj”. 

Ud over de anførte priser kommer der en fragtomkostning på 86,- kr., som skal tillægges 

beløbet, der indbetales. 

 

Vi håber rigtig mange medlemmer vil benytte sig af dette tilbud, så Luffesejlerne i den 

kommende sæson kan markere sig flot rundt omkring i de forskellige havne. 

 

Skulle man misse bestillingsfristen 1. april, så laver vi en opsamling hen under 

sommerferien, så man kan have sit tøj klar til sommeren og anden halvdel af sæsonen. 

 

 
 

mailto:stig@myler.dk


Sæsonplan 2013. 

 

Maj: Palby Fyn Cup Bogense, 31. maj – 2. juni 

NB. Torsdag aften fra kl. 20.00 byder Luffe Klubben alle Luffesejlere på 

en drink / øl i det store telt samt hyggeligt samvær. Vi har reserveret 

borde, så kig efter Luffe Klubbens banner samt medlemmerne i deres 

flotte nye klubtøj. 

 

Juni: Klassic Fyn Rundt Kerteminde, 7. – 9. juni (inkl. 2 Star) 

 Mors Rundt, Thisted, 8. juni 

 Aarhus 2 Star, 15. – 16. juni 

  

Luffe Turtræf, hele landet, dato endnu ikke fastlagt! 

Klubben arbejder på at gøre dette Træf til udgangspunkt for en række 

”Tur de Luffe Træfpunkter, hvor Luffesejlere på udpeget steder kan 

træffe hinanden på deres sommersejlads rundt om i de danske farvande 

og havne. 

 

Så snart ”Tur de Luffe Træf” er på plads, vil det blive lagt på vores 

hjemmeside samt meddelt i næste nummer af nyhedsbrevet. 

 

Klubben opfordrer medlemmerne til at koordinere steder og datoer for møder 

på enten Facebook (klubben er allerede på Facebook) eller Dansk Sejlunions 

app til smartphones TURSEJLER, hvor man ikke kun får en masse gode 

informationer og oversigter, men også online kan følge vennernes sejlads, 

hvor langt er de kommet etc. 

 

August: DM / KM Assens, 8. – 10. august 

 Watski 2 Star, Helsingør, 16. – 17. august 

 Bådnyt Sailor Cup, Brøndby, 31. august ?? 

 

September: Luffe Turtræf, hele landet, 7. – 8. september 

Last Fight, Dyvig, 28. september 

 

Oktober: Thiele Cup, Rungsted, 5. oktober 

 Mumm Stelton Cup, Vebæk, 6. oktober 

 Race RIGTIG, Rungsted, 12. – 13. oktober 

 

November: Åbent hus Luffe Yacht, dato endnu ikke kendt 

 

Kalenderen vil løbende blive ajourført, men har andre sejlere arrangementer eller 

begivenheder, de ønsker sat på kalenderen, så skriv en mail til bj@stahlwille.dk 

mailto:bj@stahlwille.dk


 

Renovering. 

Bestyrelsen får løbende spørgsmål omkring renovering / modernisering af de ældre både, 

det være sig mere praktiske eller tekniske spørgsmål. Man er naturligvis altid velkommen 

til at rette henvendelse til undertegnet eller andre medlemmer af bestyrelsen, eksempelvis 

omkring spørgsmål i relation til rulleforstag monteret unde dæk eller lignende. 

 

 
 

Selv har jeg en del erfaring fra renoveringen af DEN 16 i vinteren 2006 / 2007, men andre 

kan også ligge inde med gode råd og erfaringer, som eksempelvis Søren (DEN 192), der 

fortæller om et lille irriterende problem med timetælleren på instrumentpanelet til nogle af 

de ældre Volvo Penta motorer. Spørger man Volvo, så er svaret ”køb et nyt panel til ca. 

3.700,- kr”. Spørger man Søren, kan problemet løses for ca. 700,- kr. 

 

Ellers er der også mulighed for at bruge vores hjemmeside samt Facebook til udveksling 

af idéer, gode råd og erfaringer. Ønsker man at give sine idéer eller råd videre i en større 

kreds, så send en mail til undertegnet og jeg vil tage det med i næste nummer af Luffenyt. 

 

P.t. hjælper vi en tysker, der tilbage i 2008 købet DEN 5, men som nu vil have båden 

opdateret og moderniseret med bl.a. ny motor og mast, så den fortsat kan klasses som en 

standardbåd i henhold til 37’ernes klasseregler. 

 

Medlemstilbud. 

Bestyrelsen har modtaget en række tilbud fra samarbejdspartnere som medsendes dette 

nyhedsbrev. 

 

Med ønsket om et snarligt og varmt forår. 

 

Bo Jensen 


