Lokal LM
Sommertræf Lillebælt
En sømand elsker søen højt
og bølgernes brus,
han råber gennem bølgesprøjt
og stormenes sus:
Farvel, farvel, min kæreste ven,
til jeg kommer hjem igen.
Farvel, farvel, min kæreste ven,
til jeg kommer hjem igen

Lørdag den 18. august 2018
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 Aarø’s Perle nordlige telt, som vil være vores samlingssted under opholdet såfremt vejret ikke
trækker os udenfor til grill-pladsen overfor. Det vil vejrguderne og LM Klubben træffe beslutning om på
dagen!
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.
Senest mandag
d. 13.august
Eftertilmelding
tilladt.

Online tilmelding via klubbens hjemmeside. Eftertilmelding direkte til Herluf tlf.
27 28 34 01.
LM klubben vil være til stede i Aarø Havn fra fredag eftermiddag. Deltagerne
skal efter ankomst meddele deres ankomst til LM klubben. Medlemmer vil få
udleveret havnemærkat til båden gældende lørdag-søndag. Ikke medlemmer skal
selv indløse havnebillet i automaten.

Program lørdag d. 18.8.2018
kl. 11:00-11:15 Samling og Velkomst ved Cafe Aarø’s Perle.
Kl. 11:15-12:15 Åben båd, hvor deltagerne har mulighed for at vise og se hinandens både, aflure ideer og udveksle erfaringer.
Byttebørs hvis ting medbringes.
Kl. 12:15-13:00 Middagspause
Kl. 13:00-14:00 Traktor rundtur på øen (guidet tur ca.1 time), eller øen rundt på egen hånd.
Kl. 14:15-14:30 Eftermiddagsmøde. LM Klubben vært ved en øl/vand eller is til børnene.
Kl. 14:30-18:00 Åben båd genoptages.
Kl. 19:00-24:00 Aftensmad og aftenhygge på Cafe Aarø’s Perle for egen regning. Medbragt mad må ikke indtages her. LM
Klubben er vært ved en flaske vin pr. båd (evt. øl) og sodavand til børnene.
Program søndag d. 19.8.2018
Kl. 09:00-11:00 Morgenbuffet på Cafe Aarøs Perle. LM Klubben er vært.
Kl. 11:00-11:15. Samling og Afslutning.
Arrangør
LM Klubben

