Lokal LM
Sommertræf Lillebælt

Lørdag den 17. august 2019
Hermed inviteres alle Lillebælts LM sejlere til minitræf under hyggelige former på Aarø med det formål at
skabe gode bekendtskaber, udveksle erfaringer, ideer, beundre hinandens både og få en hyggelig sommerdag
og aften sammen.
Vi mødes i på bådebroen, som vil være vores samlingssted under opholdet såfremt vejret ikke trækker os
indenfor til Cafe Årø. Det vil vejrguderne og LM Klubben træffe beslutning om på dagen! Der vil være
reserveret bådepladser til LM Klubben ved den nordligste bro bagerst i havnen.
LM Klubben Danmark betaler havneafgiften lørdag til søndag for sine klubmedlemmer. Andre LM-sejlere
er særdeles velkomne til at deltage, men skal dog selv betale havneafgiften, drikkevarer under middagen og
morgenbuffet under opholdet.
Senest mandag
d. 13.august

Online tilmelding via klubbens hjemmeside. Eftertilmelding direkte til
Herluf tlf. 27 28 34 01. Der skal angives ankomstdag for reservation af
liggeplads.
Morgenbuffet søndag. Tilmelding til Herluf efter ankomst til Aarø.

Eftertilmelding
tilladt.

LM klubben vil være til stede i Aarø Havn fra fredag eftermiddag.
Deltagerne skal efter ankomst meddele deres ankomst til Herluf.
Medlemmer vil få udleveret havnemærkat til båden gældende lørdagsøndag. Medlemmer skal selv indløse havnebillet øvrige dage. Obs: Ikke
medlemmer skal selv indløse havnebillet for alle dage.

Program lørdag d. 17.8.2019
kl. 10:00-10:15 Samling og Velkomst ved Cafe Aarø’s Perle eller på broen afhængigt af vejret.
Kl. 10:15-12:00 Åben båd, hvor deltagerne har mulighed for at vise og se hinandens både, aflure ideer og udveksle erfaringer.
Kl. 12:00-13:00 Middagspause
Kl. 13:00-14:30 Dansk Søredningsselskab fortæller og viser deres udstyr.
Kl. 14:30-15:00 Eftermiddagsmøde. LM Klubben vært ved en øl/vand eller is til børnene.
Kl. 15:00-18:30 Åben båd og hyggesnak genoptages.
Kl. 19:00-24:00 Aftensmad og aftenhygge på Cafe Aarø’s Perle for egen regning. Medbragt mad må ikke indtages her. Der
bliver dækket op til selskabet. LM Klubben er vært ved en flaske vin pr. båd (evt. øl/vand) og sodavand til børnene.
Program søndag d. 18.8.2019
Kl. 08:30-10:00 Morgenbuffet på Cafe Aarøs Perle. LM Klubben er vært. Obs: husk tilmelding.
Kl. 10:00-10:15. Samling og Afslutning ved buffet afslutning.
Arrangør
LM Klubben

