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Bestyrelsen i Luffeklubben:
Formand: Marianne Scheufens - Luffe 43 DS (map@techright.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: Søren Christiansen – Luffe 3.6 (sc@cleancarpet.dk)

Kontingent 2020
Kassereren har tidligere i år udsendt mail til alle de medlemmer, som skal betale kontingent for at
fortsætte deres medlemskab i 2020. Første-års-medlemmer og andre som er kontingentfrie har
ikke modtaget mail.
Ifølge lovene slettes medlemmer, som ikke har betalt senest d. 1. maj. Dette Luffenyt udsendes
dog til alle, som var medlemmer pr. 30. april. Følgende både ikke har betalt pr. 1. maj. Det ser vi
dog gennem fingre med hvis vi får indbetalingen senest 30. juni:
Luffe 37: Nr. 15 – 20 – 31 – 35 – 81 – 106 – 108 – 126 og 199.
Luffe 3.6: Nr. 2.
Luffe 44: nr. 33 og 35.

Aktiviteter i 2020
Stort set alle kapsejladser er blevet aflyst pga Covid-19 og de eneste sejladser som pt stadig
”lever” er Two-Star fra Århus i juni samt Vegvisir og Silverrudder i september. Derfor bliver der
meget begrænset kapsejlads aktivitet i 2020 men så må vi satse lidt på tursejlads.
Vi går nok alle lige nu og venter på en genåbning af diverse lystbådehavne så vi kan komme ud og
sejle lidt tursejlads. Der er intet til hinder for at sejle lige nu, men mange lystbådehavne har stadig
alle service faciliteter lukkede, men lad os se om det ikke lykkedes at få genåbnet i et eller andet
omfang når vi kommer hen i juni måned.
I mellemtiden kan vi kun opfodre til at overholde alle de retningslinjer der er med forsamling mm.
Men det er stadig tilladt at nyde livet på båden og med ture i nærområdet.

Luffe 37 skydekappegarage
I et tidligere Luffenyt skrev vi om dette tilbud til Luffe 37 ejere. Formen er i mellemtid kommet i
bestyrelsens varetægt og udlånes gerne.
Skydekappegaragen er et oplagt sted at placere sin solfanger, hvis man har en sådan.
Er du interesseret i at låne formen, så send en mail til kassereren på martinique@pc.dk

Als Rundt 2+2 2019, Luffe 45 Opalen
Herunder en beretning fra en ”social” kapsejlads arrangeret af Sønderborg Yachtklub ud fra 2-star
konceptet, men med større vægt på det social samvær end det at sejle kapsejlads.
Sejladsen blev som et forsøg afviklet i 2018 med 25 deltager og nu igen i 2019 med 36 deltager. Konceptet
bag Als Rundt 2 + 2 er at sejladsen afvikles i to etaper, første dag fra Sønderborg sydøst over til Mommark
(17 sm) og anden dag fortsættes fra Mommark og nord om Als tilbage til Sønderborg (27 sm).
Det andet 2-tal henfører til at der kun må være 2 personer ombord på bådene, og specielt i 2019 har
sejladsen udviklet sig til at størstedelen af deltagerne er ægtepar / mand/kvinde besætning.
Sejladsen starter lørdag morgen kl 8.30 med fælles morgenbord og lidt instruktioner til sejladsen. Selve
sejladsen afvikles med forudberegnet handicap, dvs mindste båd starter først og største båd sidst. I teorien
kommer alle samtidigt i mål men det virker ikke helt i praksis!
Første start går kl 10.00 og selvom der er tale om en ”social” kapsejlads, så kommer de gamle kapsejlads
gener til live så snart startskuddet går.
Lotte og jeg sejlede i Opalen, vores Luffe 45, og startede 3. sidst, kort før en lokal XP44 samt en 35 fods
kulfiber racer. Vi havde kryds ud mod Pøls Rev (12 sm) i 3-5 m/s og vi var meget spændte på hvorledes vi
ville klare os mod de 2 både som startede lige efter os. Det gik over alt forventning – vi sejlede klart fra
XP44 og fulgtes hele vejen med kulfiberraceren. Det gik faktisk så godt at vi var i mål som nr 2, kun slået af
kulfiber raceren som sejlede en smule fra os på læns fra Pøls Rev til Mommark (5 sm).
Med kun 2 mand ombord havde vi nok at se til i en 45 fods båd, men sejladsen gik over alle forventninger
og Lotte trimmede alt det bedste hun har lært!

Luffeklubbens bestyrelse ønsker alle en god sejlsæson.
Luffe 37 DM genopstår – men er desværre blevet aflyst
Som meddelt i det seneste Luffenyt så er / var det lykkedes at få Luffe 37 DM genoplivet, som en
del af Aarhus Festuge Cup i 2020.
Som så mange andre kapsejladser bliver dette stævne desværre ikke noget i 2020 da stævnet i
mellemtiden er blevet aflyst grundet Covid-19. Men vi håber at det kan lykkedes at få genstartet
vort DM i 2021.

Luffestander
Klubben har stadig et lille oplag af vores klubstander, så hvis din er slidt op kan du bestille en ny
hos kassereren. Der kan dog være nogen leveringstid, hvis vores lager slipper op, men så skal du
bare have tålmodighed indtil vi får nye fra vores leverandør.

Træf i Isefjorden d. 5. og 6. september 2020
Hej Alle
Nu er rammerne på plads til vores fantastiske Luffe træf d. 5-6. september og lad os håbe at vi må samles til
den tid. 😊
Klubhuset er er booket og pladsen er næsten reserveret i havnen. ☺ så nu er det blot at vente.
Se Agnetes fantastiske referat fra sidste år herunder. 😊
Rigtig god sommer til jer alle.

De bedste sejlerhilsner fra Gitte

Referat, Fjordluffetræf 2019
Lørdag den 7. september – søndag den 8. september

Årets Fjordluffetræf afholdtes som så mange gange før i Frederiksværk, første weekend i september.
5 både ankom allerede fredag – en 40.04’er og fire 37’er. Yderligere fire Luffe 37èr sluttede sig til i løbet af
lørdagen.
Programmet for arrangement:
Lørdag d. 7.
kl. 10:00 Skippermøde v. John og Lars. Gitte bød på ”en lille en” – Italiensk Averna.
Kl. 11:00 Start til Luffe Ludo.
Kl. 12:00 Præmieoverrækkelse.
Kl. 16:00 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.8.
kl. 9:00 Fælles morgenmad
Følgende både var repræsenteret:
Cassiopeia
Rith
Samba
Storm
Miss Munk
Zoar
Nille
Esmeralda
Logic – vi siger hjertelig velkommen

Luffe-Ludo sejlads
Hver båd fik udleveret en stor kuvert med navigationskort og 5 mindre kuverter, der skulle åbnes ved hvert
mærke.
For ikke at genere Frederiksværk Sejlklubs egen kapsejlads og for at give den netop ankomne båd Logic (der
kom sejlende helt fra Skælskør! – eller var det Jyllinge?) blev start fastsat til kl. 11.15. I virkeligheden
startede vi nok først lidt senere. Samba valgte at blive liggende på den gode plads ved kajen, da gasten ikke
lige var i form til hive og slide i skøderne – kaptajnen sejlede med som gast hos Cassiopeia.
Vi startede i alfabetisk respit og sejladsen foregik i fint tempo, i en for Luffer, fantastisk 6m/s vind. Der var
god tid til at beundre OG fotografere de smukke både OG kontrollere, at ingen besætningsmedlemmer
åbnede kuverter før tid!!
Kuverterne indeholdt anvisninger som: Rund næste mærke i nummerorden: D55, D100 osv.;
den største Luffe skal dreje 360 grader rundt om sig selv ved næste mærke; den bageste Luffe skal sejle
først over målstregen osv.
Kilde til stor undren undervejs var: HVOR er kaptajnen fra STORM`s admiralhat blevet af?? Ja, ja, man skal
ikke falde for meget ved siden af ”plejer” før det bliver påtalt. Flere ”sjove” hatte blev efterlyst! – vi glæder
os til næste års ”hatte-mode”.
Efter en kort votering erklærede sejl-udvalget Nille som vinder. 1.præmien var en stormfok (ja, kom ikke og
sig at medlemmerne af sejl-udvalget er nærige – eller var det fordi de trængte til at få ryddet op på
loftet!!?). Det blev foreslået at stormfokken skulle gå som ”vandre pokal” – men som en deltager tørt
bemærkede: ”Hvis det er vejr til stormfok, skal man blive i havn”! 2. præmien gik til Logic, der fik et Ludo
spil, så de kunne lære spillet endnu bedre at kende i vinterens løb. Logic`s besætning blev rost for at gå frisk
til sejladsen blot få minutter efter ankomst til Frederiksværk, det blev også bemærket at de var stået op kl 6
om morgenen for at være fremme inden start – RESPEKT for det!!
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.
Zoars ”halve” cockpittelt blev sat op og beundret – Samba kunne fremvise nyt oliefyr og Esmeralda
”fremviste” iskold ”Esmeralda-vin” og chips!!

Aftenen
Helt efter planen var grillen klar ved 19-tiden. Forinden var det store bord dækket, kartoflerne forkogt,
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 mængde.
På et tidspunkt under middagen afholdtes:

Generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt ved formanden: Fjord Luffe Dronningen, (lyder det borgerlige navn:
Gitte), der takkede for det store fremmøde og den gode stemning og hun bød særligt velkommen til Claus
og Lone fra Logic (det forlød at de var blevet ”lagt i benlås” for at give tilsagn om at deltage). Formanden
fortalte at det er 13. år i træk at Fjordluffe træffet afholdes – godt gået!!
Generalforsamlingen blev adspurgt om tidspunktet for afholdelse af træffet er det rigtige og følgende blev
vedtaget: Træffet afholdes den weekend, hvori den første lørdag i september indgår. Desuden blev det
bragt på bane, om Luffe-Ludo-sejladsen skal rykkes til om eftermiddagen – men det blev hurtigt afgjort: det
kan jo SLET ikke la sig gøre! – Programmet vil skride og ikke mindst middagsluren vil besætningerne i givet
fald gå glip af!!
Formanden blev som vanligt genvalgt ved stor applaus.

Årets quiz
Der var mange gode, morsomme og kryptiske spørgsmål og svarmuligheder:
1.Hvor mange handelsskibe sejler gennem Storebælt om året?
a) 20.000
b) 30.000
c) 40.000

Svar: c

2. Hvor ligger Luffes gård?
a) Karrebæksminde

Svar: c

b) Vordingborg

c) Stege

3. Hvor mange Luffe37 har Oluf produceret siden 1979
a) 215
b) 220
c) 223

Svar: b

4. Hvilken båd sejler blærerøven Mads Christensen i?
a) IMX40
b) x46
c) Knierim 48

Svar: a

5. Hvilken havn er dyrest havnepenge?
a) Marstal
b) Reersø
c) Tunø

Svar: c

6. Hvad hedder et pælestik på fransk?
a) Noeud de pole b) Noeud de chaise

Svar: b (vistnok)

c) Noeudd de cape

7. Hvad betyder den røde stage ved Orø - ”Skinkelmæren”?
a) navn på en adelsslægt med tilknytning til Orø
b) en letlevende kvinde med bred hofter

c) mæren er oldnordisk for ”havstok”
8. hvilken Luffe har tilnavnet ”toilet-luffen”?
a) Zoar
b) Miss Munk
c) Cassiopeia

Svar: c

Svar: b

9. Hvis en flaske gin og en ramme øl lægges I depot syd for den norske grænse hos Miss Munk, hvor
meget kommer så retur?
a) Ingenting
b) Gin`en
c) Det hele
Svar: c

Vinder af Quizzen blev John fra ”Miss Munk” med 7 rigtige. Han vandt en ordentlig omgang flødeboller,
mens ”vandrebogen”: ”Elsker til vanvid” gik til Hanne fra ”Samba”.
Så var det tid til Irish Coffee, kage som Hanne havde bagt, slik som Lars hældte op med rund hånd og
flødebolle- præmien som John sendte 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
Morgenkaffe i klubhuset kl. 9:00 med efterfølgende opvask (i hånden!) og oprydning, fejning af gulv osv.
Luffe-sejlere rydder naturligvis op efter sig – vi skulle jo gerne få lov til at benytte klubhuset til næste år
også!
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 2020.
Referent Agnete, Nille

Luffenyt digitaliseret
På opfordring i vores lukkede Facebook gruppe har jeg brugt en del timer her under corona-krisen på at
skanne alle de gamle Luffenyt jeg har liggende. De vil så løbende blive lagt på vores hjemmeside når min tid
tillader lidt bestyrelsesarbejde.
MEN der mangler desværre nogle numre. Så hvis du har én eller flere af følgende årgange liggende, hører
jeg gerne om det, så vi forhåbentlig kan få samlingen komplet.
Det drejer sig om følgende årgange (helt eller delvist):
1989 - 1992 – 2011 - 2012 – 2013 og 2014.
Peter Martinussen

Stillingsopslag
Efter 25 år på posten som kasserer i Luffeklubben træder Peter Martinussen tilbage på generalforsamlingen
dette efterår og overlader posten til yngre kræfter.
Kassereren fører klubbens regnskab, sørger for kontingentopkrævning og betaling af regninger og bestyrer
desuden klubbens medlemskartotek.
Klubben søger derfor en engageret person, der brænder for vores bådmærke og har fingeren på pulsen,
både hvad angår ansvaret for klubbens pengekasse og hvad der rører sig i Luffe verdenen i øvrigt.
Sammen med den øvrige bestyrelse udsendes Luffenyt 2-3 gange årligt efter behov.

Køb og salg
Til Luffe 37 sælges følgende:
•
•
•

Løst forstag til sejl med hager – kr. 200, Forstag med Norfoil forstagsprofil – kr. 500, North 3DL genua – kun brugt til klassemesterskab 2-3 gange – kr. 7.500, -

Peter Martinussen

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. En facebook
gruppe er kun interessant hvis der er løbende opdateringer, historier, deling af gode idéer osv.

