
 
 

FORÅR 2011 NYHEDSBREV, LUFFEKLUBBEN 
 
Så er Luffen (snart) waterbourne igen og hvis påskens vejr er et varsel, går vi en dejlig sæson i møde. 
 
I bestyrelsen arbejder vi med endnu bedre synliggørelse af Luffeklubben, samt promovering af Luffe 37 og 
alle dens lyksagligheder. Der er rekord mange Luffer til salg pt. og trods anstændige priser, virker det som 
om, at det er svært at sælge. Det er vi kede af, og håber på, at de lysere tider får potentielle købere (og 
deres bank) på banen. 
 
Luffenyt forårsnummeret er aflyst. Dette og kommende nyhedsbreve informerer om, hvad der rører på sig. 
Der er planlagt et julenummer i stedet for. Der ligger et stort arbejde i bladet, og er blevet yderligere 
omkostningstungt med de nye porto priser. Desuden er det stort set kun bestyrelsesmedlemmerne, der 
kommer med indlæg. Hjemmesiden er under kraftig ombygning, og her vil relevante nyheder fremgå. Vi 
har ansat en ny webmaster, som snart søsætter en ny og endnu bedre side. 
 
FYN CUP sejles 27-29 maj fra Bogense. I skrivende stund er der 6 tilmeldte Luffer. Vi håber at vende den 
negative tildens fra de sidste på år, så vi igen kan få egen start. 15 både! Igen i år er Luffeklubben vært ved 
en forfriskning i ølteltet kl. 2000. Vi reserverer et bord. Som sædvanlig lægger vi sammen i den gamle 
fiskerihavn ved trælasten. 
 
DM bliver afholdt sammen med Ylva-erne i Skovshoved den 11/12. august. Der sejles fredag og lørdag med 
fest og præmieoverrækkelse lørdag aften. Jeg vil hermed invitere tur-Lufferne til at deltage i festlighederne 
lørdag aften. Der er som sædvanlig generalforsamling i Luffeklubben torsdag d. 10. august i Skovshoved 
Sejlklubs lokaler. Mere herom senere. 
Vi har endnu engang spurgt medlemmerne om de planlægger at deltage, og det er der kommet 
vedhæftede resultat ud af. Er du interesseret, men ikke spurgt, hører vi meget gerne fra dig. Det kan 
skyldes manglende opdaterede numre og emailadresser, eller forgæves forsøg på kontakt. 
 
DH-2011: Bo Jensen fra DEN 16 Frække Frida skriver: 
Luffe har med det nye DH 2011 mål, hvor der ses mere på bl.a. kølprofilen, fået et markant bedre mål end 
hidtil. 
Jeg har netop siddet og kigget lidt på websejler og fundet følgende sammenlignelige data. 



 

Bådtype            TA Trekantbane                          TA Op/Ned letluft                     TA Op/Ned mellemluft           TA Op/Ned hårdluft 
Ylva                     613,6                                               1.139,2                                            754,0                                               668,4 
Luffe 37             605,6                                               1.052,4                                            735,8                                               668,6 
X 99                     596,6                                               1.046,0                                            728,8                                               650,6 
X 332                  593,0                                               1.055,0                                            726,0                                               639,6 
X 34                     582,4                                               1.043,4                                            710,6                                               618,6 
Dynamic 35      561,4                                               998,2                                               690,4                                               603,6 
X 35                     556,6                                               982,8                                               680,8                                               591,8 

 
I forhold til bl.a. X 34’eren og X 332’eren som vi tit bliver lagt i løb sammen med, eksempelvis Fyn Cup, så 
har vi i forhold til sidste år fået en forbedring af vores DH – mål på mere end 15 sek. pr. mil. 
Det bliver til noget på en Fyn Rundt ☺. Desværre er Ylva’ernes mål blevet endnu bedre, så vi nu skal sejle 
hurtigere end dem … 
++++ 
 
Luffen bliver unægtelig sjovere at sejle væddeløb i, når man også har en chance for at vinde. Men det 
kræver jo at vi viser flaget ved de store kapsejladser. 
 
TURSEJLERWEEKEND Isefjords kredsen afholder et vel besøgt Luffe tursejlertræf d. 3-4 september i 
Frederiksværk Sejlklub. Her er alle størrelser Luffer velkomne. Gitte fra DEN 114 er ankerkvinde. Tilmelding 
på gitte@rugvej14.dk 
I forbindelse med Tuco Cup i Faaborg den 3. september afholdes her også tursejlertræf. Man kan komme 
og sejle væddeløb og nyde de flotte sydfynske farvande. Der er også et tursejlerløb. Om aftenen er der 
fællesspisning i klubben. Man kan nøjes med at deltage i festligt samvær om aftenen. Ankermand Georg 
DEN 12 thuesen@faaborgvest.dk 
 
Med ønsket om en rigtig god sæson 
 
Georg Thuesen DEN 12 ”Classic” 
Formand for Luffeklubben 
 
se den nye Luffe 37-09 nedenfor 

mailto:thuesen@faaborgvest.dk


 
 
Hightec Luffe 37.09 deltager i  Fyn Cup 2011 i DH-løb. Kulrig, ingen bagstag, ingen baby- og checkstag, 
genakker, vanterne ført i borde og torpedokøl. Spændende om den kan sejle med alt det nymodens grej! 


