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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)  

Nyt om tøjlevering 

 

Bestyrelsens ambition om at levere klubtøj inden sommerferien kunne desværre – som vi også tidligere har 

skrevet ud om – ikke holde stik, da mange størrelser var i restordre fra vores leverandør Seabago. 

Så var det lige godt heldigt, at sommeren blev så varm, at tøjet sandsynligvis slet ikke ville være kommet på 

alligevel. 

Men nu lysner det. Tøjet er leveret og logo er broderet på. Det ankommer til Søren i den kommende uge 

og så går han i gang med at pakke og afsende tøjet.  



 

 

 

 

Ordinær generalforsamling 
 

i Luffeklubben 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

 

Lørdag den 10. november 2016 kl. 13.00 – 14.00 

i Kolding Sejlklubs klublokaler. 

 

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

Marianne Scheufens (modtager genvalg) 

Peter Martinussen (modtager genvalg).  

Suppleant Palle Christensen, ikke på valg 

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  2018 

 
Lørdag den 1. september – søndag den 2. september 

  
Årets Fjordluffetræf afholdtes som så mange gange før i Frederiksværk, første weekend i september. Et par både 
ankom allerede fredag, de fleste dog først op ad dagen lørdag – hvilket betød at årets Store Luffe Ludo sejlads 
desværre ikke blev afholdt.  
Programmet for arrangement:  
 
Lørdag d. 1.  
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. 
kl. 9:00 Fælles morgenmad 
 
Følgende både var repræsenteret: 
Ca Va 
Cassiopeia 
Rith 
Samba 
Storm (sejlede desværre hjem inden 
generalforsamlingen)  
Miss Munk 
Zoar 
Uniqe 
Nille 

 

Tour de Luffe: 
 Vi besøgte hinandens både, hvor vi beundrede og diskuterede nye tiltag og gode ideer.  
Zoar nye ”halvtag” var nok det tiltag, der tiltrak sig størst opmærksomhed. Udformet som et halvt cockpit telt til at 
skærme for den værste sol (som vi har haft masser af i år!!) – vinden, der ellers ”ryger om hjørnet ved sprayhooden” 
– og så samtidig have mulighed for at følge med i, hvad der sker på havnen – se, det er smart.  

 
 
Næstmest opmærksomhed fik en buket hvide roser, der stod og pyntede på Miss Munks dæk: Skipper havde givet 
Susanne blomster – ”og det er da synd at lade dem står hjemme”.  Sørgeligt, at ikke andre skippere gør noget 
lignende (de fik ellers MANGE stikpiller) - så buketten endte med at ”gå på omgang” – først til Gitte (Cassiopeia) og 
siden til Hanne (Samba). 



 
Aftenen 
Grillmester Palle og ”nyudnævnte” 1. assistent Jan sørgede for at grillen helt efter planen – sådan cirka – var klar ved 
19 tiden. Forinden var det store bord dækket, salaterne blandet og vinen trukket op og smagt til.  
 

 
 
 
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 (rigelig?) 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 (igen!) at blive tituleret: Kong Lars, Konge-
gemal, men mente det var på tide at blive tildelt dobbelt apanage. Det havde undersåtterne ikke de store 
indvendinger i mod – (de kan nemlig godt regne ud, hvad 2 x 0 kr. er!) - titulering med den rette titel viste sig at være 
direkte proportional med indtaget af rødvin, det blev husket om aftenen, men var fuldstændig glemt næste dag og vi 
kommer nok først i tanke om det næste år ved samme tid! 
Formanden spurgte ind om Luffe Ludo sejlads skal afholdes i fremtiden?: JA!! Vi har været for sløve i år til at nå frem 
i tide, det må gøres bedre til næste år – hvilket blev taget til efterretning. Samba foreslog, at HVIS det bliver for 
dårligt vejr til Luffe Ludo kan vi besøge Krudt-museet. 
Efter generalforsamlingen fik vi en fantastisk dessert: Panna Cotta med friske bær – tilberedt af Storm`s skibskok, vi 
siger mange tak ☺. 
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.  
Vinder af Quizzen blev Irma fra ”Zoar”. Præmien var: 1 Toast-rister til båden og et toastbrød til deling (traditionen 
byder, at der er ”et eller andet til deling” i præmien). Jørgen fra Uniqe vandt ”vandre-bogen”: ”Elsker til vanvid”.  
 
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.  Afsluttende med lidt hvidt på toppen. 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 
Morgenkaffe på kajen kl. 9:00.  
Eller rettere: nogle startede kl. 9 – andre mødte først op ved 10.30 tiden.  Det havde været en hård tørn at rydde øl-
lageret om natten – og i øvrigt HVOR stuver man alle de tomme dåser??? 
 

                                                                
 
På grund af svømmestævne i bassinet var dette lukket fra kl 8:00, så en enkelt Luffe lettede anker tidligt, mens de 
fleste af Lufferne ”dryssede afsted” sidst på formiddagen og et par enkelte ventede til mandag. 
 
Slut på en dejlig weekend i dejligt selskab og det mest skønne sen-sommervejr set i Luffetræffets historie.  
 
Vi ses forhåbentlig alle, til en ny og dejlig sejlsæson i 2019.  
 
Referent Agnete, Nille 

 

Luffe 37 skydekappegarage 
 

Søren og Tom fra bestyrelsen har modtaget nedenstående mail (her oversat til dansk) og billeder: 

Kære Søren og Tom 

  

Sidste vinter har jeg sammen med min lokale bådebygger fremstillet en form til en ny garage til vores Luffe 

37 nr. 5, Tante Lollo. Den passer fint sammen med den teak-base der er ved sprayhooden og resultatet er 

blevet rigtigt pænt. 

Jeg vedlægger nogle før og efter foto’s af den nye garage. 

Nu har jeg så formen som kun er blevet brugt 1 gang og jeg vil derfor gerne tilbyde andre Luffe 37 ejere den 

– gratis. Jeg har den i mit hjem i Lybeck og I er velkommen til at komme og hente den, eller jeg kan sende 

den med fragtmand til en af jer oplyst adresse. 

I må meget gerne offentliggøre mit tilbud i det næste Nyhedsbrev samt Luffeklubbens internet. Det vil 

glæde mig hvis andre Luffe 37 ejere kan få nytte af mit tilbud.  

 
Thank and best regards, 
Goetz 
Luffe 37 No. 5 Tante Lollo 

 



 

          

 

          

 

 

Bestyrelsen har drøftet dette gode tilbud. Vi vil gerne hjemtage formen og i samarbejde med en bådebygger, som vi 

kender, stå for produktion til de Luffe 37 ejere, som bestiller på forhånd. Levering vil kunne finde sted inden næste 

forår og et overslag fra bådebyggeren antyder at prisen vil ligge mellem 2 og 3.000,- kr. afhængig af antal. 

Er du interesseret, så send en mail til kassereren på martinique@pc.dk  

 

Åbent hus hos Luffe Yachts 

We would like to welcome you to the Open Door event at Luffe Yachts ApS, Hesselly 10, DK-6000 Kolding. 

The event will take place on the 11th and 12th of November. Both days from 10am to 5pm. 

On show will be:  

- Luffe 3.6 

- Luffe 45, under construction 

- Luffe 48, under construction 

- Luffe 58 Deck Salon Custom Cruiser 

Luffe Yachts 

PS. Luffeklubbens generalforsamling afholdes under Åbent Hus arrangementet. 

mailto:martinique@pc.dk


Sommerferiehistorie fra Marianne og Birger Scheufens 

Vi håber, I har haft en fantastisk sommer. Vores overgår alt, hvad vi havde drømt om. 5 uger i skærgården, heraf 

de 4 for anker eller bøje. 

Undervejs mødte vi Birgers første Luffe 37 ”Pink Lady” i Orust-fjorden 😊 Vi vinkede og vinkede og han vinkede 

pænt tilbage. Vi nåede ikke helt at se at det var en ny ejer, men vi nåede at se, at Pink Lady har fået sit navn 

tilbage og igen er pink. Som Oluf ganske rigtig fortalte efter han havde set den i Ellös for to år siden. 

 

På vejen hjemover ville vi et smut om Käringön, der svarer til det svenske Anholt. Vi fik den allersidste plads på 

indersiden af molen.  

Vi skulle op og proviantere lidt og levere lidt skrald. Birger gik først i land og lidt efter hoppede jeg også fra 

borde. Midt på broen stod indkøbsposerne og skraldeposen, Birger var væk!! Da jeg nærmede mig, forstod jeg 

hvorfor. Der lå Pink Lady pludselig og så kan I tænke Jer resten. Martin har købt den for nogle år siden (den ligger 

nu i Vänersborg/Göteborg) og havde længe ønsket at sejle til Gilleleje og møde ”ham der apterede den og vandt 

en masse kapsejladser” og nu stod vi pludselig der samlet. I kan nok tænke jer, at der blev kigget, snakket, fortalt 

osv. osv. osv.  

Årsagen til, at Martin afsluttede sin ferie på Käringön var, at der er en rimelig heftig kapsejlads ”Hermanön 

Rundt”, der afslutter sejlerferiesæsonen. Den starter fra fastlandet og ender på Käringön med stort kalas. Den 

kapsejlads skulle Martin deltage i på en First-et-eller-andet. Men det blev hurtigt til, at Martin og Birger skulle 

deltage i Pink Lady. Så de lagde al overflødig vægt på vores dæk og så deltog de i Pink Lady i mere end frisk vind 

og bølger. 

Martin og Birger var som små børn. 

De kom i mål i virkelig fin stil – overhalede to X-99’ere før mållinjen samt en ”racerbåd”. Jeg glemmer aldrig det 

syn, jeg så, da Pink Lady kom så flot i mål med Birger ved sin tidligere rorpind. Martin kunne jeg ikke se, han er 

”sprællemand” og hopper rundt og ordner alt. 

Men det, der fik tårerne frem i øjenkrogen hos Birger var, da Martin hentede den pink spiler fra 1989, som blev 

sat lige ud for Käringön i 10 sekundmeter. Det var samme spiler, som Birger vandt DM med i 1989!!  

Og siden blev der festet hele aftenen på Petersons Krog. Næste dag (søndag) blæste vi inde, så først mandag 

kunne vi fortsætte hjemover med en stor oplevelse i ærmet. 

 

Martin kommer med til åbent hus og vi, Martin, Theis og Elisabeth vil meget gerne deltage i middag lørdag aften 

– håber vi ses 😉 

 

Knus fra Marianne  

 

 

 

Lukket Facebook gruppe 

Klubbens lukkede Facebook gruppe, som kan tilgås på dette link: 

https://www.facebook.com/groups/759448200905530/  

 

Vi opfordrer alle medlemmer til at søge om optagelse i gruppen og skrive flittigt på siden. 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/759448200905530/


Silverrudder 

 

”Havets jernmand” – singlehand sejladsen rundt om Fyn blev afviklet d. 22. og 23. september fra Svendborg. Starten 

blev pga. stormen Knud udsat fra fredag til lørdag, hvor Knud skulle være aftaget, men alligevel oplevede de sejlere, 

som startede sejladsen, vindstyrker på op til 20 m/sek. 

4 Luffebåde stillede op, 2 Luffe 37 og 2 Luffe 43. Det blev en dramatisk sejlads med kun ca. 50 gennemførende ud af 

ca. 180 startende og der var mange grundstødninger, knækkede master og andre havarier. 

I klassen Large blev det til en 2.-plads til Luffe 37’eren Avantgarde DEN 164, Flemming Andreassen, Kolding (billedet). 

I klassen Extra Large gennemførte Birger Scheufens i sin Luffe 43DS i tiden 22 timer 44 minutter 12. sek. Det rakte til 

en 8.-plads i denne klasse. De øvrige 2 Luffer udgik. 

 

                      

 


