LM-KLUBBENS
ÅRSTRÆF 2018
I BOGENSE 21-24 JUNI.

HVAD DU KAN FORVENTE UNDER TRÆFFET…
• Oplevelser for både voksne og børn
• Udflugt til Nordeuropas største Bisonfarm
• Besøg af Veteranbil klub og fremvisning af køretøjerne
• Åben båd med adgang til hinandens både – publikum
inviteret gennem medierne til at kigge med
• Krabbevæddeløb for søulke og landkrabber.
• Træfmiddag med levende musik af duoen ”På Valsen”
• Socialt samvær med hyggelig snak om alt mellem
himmel og hav – og vores både…
• Gratis: havnepenge, svømmehal, udflugt, drikkevarer
under træfmiddagen og morgenbuffet søndag m.m.

Program
Torsdag den 21. og fredag den 22. juni 2018:
Anløb og tid til udflugter, hyggeligt samvær for fremmødte.

Fredag den 22. juni:
Kl. 1300-1630:
Udflugt med bus til Ditlevdal Bisonfarm med rundvisning i prærievogn. LM Klubben betaler. Tilmelding
samtidig med tilmelding til LM Klubbens Årstræf.
Kl. 1630-1930:
Træfbesøg fra Veteran Nordfyn, som viser deres gamle veteranbiler frem for os.

Lørdag den 23 juni:
Kl. 09.30-10.00:
Årstræffet åbnes officielt. Der kaldes til samling på broen ved horn-signal. Velkomstdrink serveres.
Kl. 10.00 - 14.00:
Åben båd arrangement. Gennem medierne er bådinteresserede inviteret til at kigge forbi til en gang
bådsnak på broerne eller i bådene.
Kl. 15.00 - 16.00:
Social træf. Der kaldes til samling på broen ved horn-signal.
Kl. 1600-1700:
Krabbevæddeløb for Søulke og Landkrabber på Bogense Marinas krabbevæddeløbsbane.
Kl. 18.00 - 23.30:
Festmiddag i og ved Bogense Sejlklubs klubhus til musik af Karsten og Preben ”PÅ VALSEN” LM klubbens
husorkester ved årstræffet. Eget medbragt og tilberedt mad. Frie drikkevarer i begrænset omfang.
Kl. 24.00:
Festen lukker.

Søndag den 24. juni:
Kl. 09.00 - 11.00:
Fælles morgenmad i Bogense Sejlklubs klubhus. LM Klubben betaler.
Kl. 12.00:
Årstræffet lukkes. Der kaldes til samling med horn-signal. Afskedsdrink serveres.

Praktiske informationer:
LM Klubbens Årstræf har gæstepladserne ved broerne 37 og 38 til rådighed fra torsdag den 21. til mandag
den 25. juni. Middelvandstand 2,00 meter ved bro 37 og større ved bro 38.
Havnepenge: Efter anløb skal skibsføreren henvende sig til havnekontoret eller til LM Klubbens formand
og få et særligt gæstemærkat til båden udlevet. Mærkater skal sættes på båden synligt for
havnepersonalet.
Havnepenge inkl. vand og strøm: LM Klubben betaler fra ankomst til afrejse torsdag-mandag.
Havn badekort: Betales af besætningerne.
Bogense Svømmehal, Vestre Engvej 5, Bogense. LM Klubben betaler for entreen fra torsdag til mandag
begge dage inkl. Mod forevisning af LM TRÆF-deltagerkort, som udleveres til alle besætninger.
Udflugt til Ditlevdal Bisonfarm fredag fra klubhuset. Anførte tider er afgangstider. Husk tilmelding
samtidigt med din træftilmelding, så vi kender deltagerantallet. LM Klubben betaler bus og rundvisning i
prærievogn på Ditlevdal Bisonfarm.
Festmiddag: Deltagerne medbringer selv grillmad og tilbereder det selv på grillene ved Bogense Sejlklubs
klubhus.
Drikkevarer: Egne drikkevarer må ikke medtages og indtages i klubhuset, men skal købes i klubhuset. LM
Klubben betaler for drikkevarer i begrænset omfang under festmiddagen.
Oprydning: Deltagerne rydder op efter sig selv før klubhuset forlades. Deltagerne bedes hjælpe med
rengøring af Bogense Sejlklubs klubhus efter træffets afslutning søndag efter morgenmaden.
Marskandiser: LM Caps, LM-Træf-håndklæder, LM-håndklæder, LM-Krus og LM-klubstander kan købes
hos kassereren ved tilmelding for levering under træffet for derved at spare portoen.

HUSK tilmelding til træffet og udflugten på hjemmesiden senest 08.juni 2018

På forhånd tak!
Bestyrelsen

Bogense Svømmehal, Vestre Engvej 5. Følg den
punkterede linje/sti fra Bogense Marina Klubhus til
svømmehallen – ca. 800 meter.
HUSK at medbringe Årstræffets Deltagerkort fra
LM Klubben, Danmark.

Kontaktpersoner:
Hans E. Jørgensen
21 85 92 93
Per S. Jensen
31 37 51 81
Herluf Jensen
27 28 34 01
Flemming H. Jacobsen 24 68 29 76

