LM Bådtræf 2018
Sol sol kom igen….
Så endelig kom weekenden, hvor de rigtige bådfolk skulle sejle deres smukke skuder til træf i Bogense. Vejret op til
denne weekend havde jo været så solbeskinnet smuk og fantastisk – og bedste i mands minde, at det da kun kunne
blive alle tiders sejltur og træf for LM Klubbens 34 tilmeldte bådes besætninger.
Men så blev vi alle lige mindet om, at vi jo bor i Dannevang med vand rundt om os. Et sted med en vind, der synger
os i ørene.
I dagene op til træffet blev vejrudsigterne på alverdens
metrologiske hjemmesider kontrolleret ikke bare én gang i døgnet,
men adskillige gange. Jo flere vejrstationer man fik konsulteret – jo
mere usikkert blev facit, men fælles for alle var dog – det ville blive
en blæsende weekend. De fik for en gang skyld ganske ret.
Overvejelserne om at sejle natsejlads til Bogense kom på tale, idet
vinden jo oftest går til ro, som også normale mennesker gør det
om natten. For vores vedkommende blev det dog kun til, at vi stod
op medens det stadig var mørkt og sejlede ved daggry torsdag.
Glade var vi for en rolig sejlads fra Haderslev helt til Bogense med
ankomst ved middagstid. Herefter tog vinden til i styrke og
efterfølgende både kom næsten surfende til havnen.
En del besætninger traf forståelige og fornuftige beslutninger om
at blive hjemme – og andre valgte at lade sig transportere ad landevejene for at tage del i samværet i klubben.
Selv om samværet og LM træffet er vigtig for klubben og dens
medlemmer, så står sikkerheden på havet altid øverst for enhver
besætning og skipper.
På trods af blæsende udfordringer fik havnen besøg af godt en
snes LM både fra nær og fjern. Dejligt at se også en del af de lokale
både og besætninger tog del i træffet med håb om at mange flere
gør det næste år. Havnefogeden havde sørget godt for os, så vi
kunne ligge nogenlunde samlet ved bro 37 og 38. LM 27’erne var
nok ”lidt” over repræsenteret under træffet, ligesom de rigtige
sejlbåde var meget underrepræsenteret. Det må der kunne
ændres lidt på næste år. Imidlertid kunne sejlbåd-ejerne ikke undskylde sig med manglende vind.
Således var LM 23-24-26-27-28-30-32 og Vitesse35 bådene repræsenteret under træffet.
Træffet er en udstilling, som burde kunne tiltrække også nye LM bådkøbere – her har de rigtig chancen for at se
forskellene før de kaster sig ud i et køb af en LM båd. Samtidigt ville de kunne få erfarne bådejeres rådgivning uden
at de sidder i en køb/salgssituation.
Årets træfprogram var udvidet med et besøg på Ditlevdal Bisonfarm fredag eftermiddag for de besætninger, som var
nået frem til Bogense. Med Hans fra Tommerup Turistfart kom vi sikkert frem og fik en guidet rundtur på den fynske
prærie – ikke i hestevogn eller på hesteryg og indianermaner, men med hestekræfter gemt godt under traktorens
motorhjelm. Bison er et imponerende dyr og har fantastisk velsmagende kød kan mange af os bevidne. Jeg tror
Bisonfarmen fik en god omsætning ved slag af bøffer til lørdagens grill- og festaften i LM klubben.

Rundturen gik lidt hurtigere end forventet, så Hans måtte i arbejdstøjet hurtigere end planlagt og kom en times tid
før beregnet for at hente os igen. Nogle – vist nok Gerda og Erik Johansen fra Stige – havde hvisket Hans i ørene om
ikke der kunne blive lidt tid til en sightseeing på hjemturen. Det kan nok være vi fik os en sightseeing. Erika og Søren
Mogensen fra Aabenraa var helt oppe i skyerne - med Sørens godt 2 meter uden sko var han måske over skyerne? da vi kørte rundt på deres hjemegn. Mor/svigermors hus passerede vi forbi… Hvad serverer man til uventede
gæster?
Men golfbanen syntes jeg godt vi kunne have sprunget over. Min kone blev helt balstyrisk. Det er noget med hendes
handicap, men jeg fik hende dog overmandet…
Tak til Hans for en rigtig fin sightseeing i det fynske.
Dansk Veteranbil Klub og Fyns Veteranbil klub holdt med 10-12 biler ved havnens gæstebroer til ære for
træfdeltagerne. Flere træfdeltagere gør selv lidt i gamle veteranbiler og mon ikke der blev kigget og snakket rust,
polering, motorer… os andre uden oliefingre kiggede jo, for bilerne tilhørte jo vores ungdomsår. Hvem har ikke kørt i
en VW 1500, Ford Anglia eller en Saab 2-takter og husker lyden af 2-takt motorerne?
Fredag aften blev afsluttet hyggeligt på restaurant Marinetten på havnen med mere end 30 træfdeltagere.
Træfprogrammets mere officielle del begyndte lørdag morgen med
hornsignal, formandens velkomsttale og medicinering af
træfdeltagerne med en Dr. Nielsen til ganen. Medicinen virkede… !!
Snakken gik lystigt og deltagerne gik på opdagelse i hinandens både.
Nye ideer blev afluret og erfaringer udvekslet. Det forløb som det
var tænkt at forløbe – fantastisk dejligt at se andres både. Ikke to
både af samme type er ens. Det er familiebåde og man sætter sit
helt egen præg på disse halvgamle skuder.
Glæden ved se og vise frem er ganske tydeligt og virker smittende.
Dette er LM Klubbens træffets formål og dejligt at være en del af.

Festaftenen blev som tidligere holdt i Bogense Sejlklubs lokaler,
hvor træfdeltagerne selv havde maden med – mange havde
Bisonkød fra Ditlevdal med til at grille udenfor, hvor Ferenc Kiss og
Erik Johansen optrådte som kyndige grill-mestre. Lidt vin til ganen
løsnede tungebåndene, ligesom LM Klubbens husorkester ”På
Valsen” med Carsten og Preben gjorde deres til en hyggelig aften.
Selvfølgelig måtte husorkestret have hjælp igen af en yngre
trommeslager – og Bente og Karl Gregersen optrådte med
revynummeret ”statistik”. En åbenbaring for mange af os mænd.

Træfprogrammet nåede sidste punkt søndag middag efter
indtagelse af fælles morgenbuffet. Formandens takkede
træfdeltagerne for deres velvilje og hjælpsomhed ved praktiske
gøremål under træffet og ønskede alle en behagelig og sikker
hjemtur. Med disse ord blev LM Klubbens årstræf 2018 afsluttet i
strålende solskin og næsten helt vindstille vejr. Solen og sommeren
var igen kommet til Dannevang denne søndag i juni.

…..solen er min bedste ven.
På gensyn til LM Bådtræf i Bogense i 2019
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