Pressemeddelelse

LM klubben Danmark
Årstræf i Korsør.
Lørdag - Søndag den 17-18 juni 2017
Lørdag og søndag den 17-18 juni 2017 har LM klubben, Danmark sat landets mange LM både
stævne i Korsør Lystbådehavn til hyggelig social træf.
Interesserede bådeentusiaster er særdeles velkomne til at kigge forbi lørdag den 17. juni mellem kl.
10 og 14 til ”åben båd” og få en hyggelig bådsnak med skipperne.
Vores skippere er alle entusiastiske bådejere – og især LM bådejere vil gerne fortælle om deres
halvgamle skuder og oplevelser med dem. Så kig endelig forbi og få en snak på molen, eller kig ned
i båden og drømme sammen med skipper!
Er du kommende bådejer med interesse for LM bådene, er et besøg til ”åben båd” det helt rigtige
sted at få indtryk og viden om bådene før et køb. Har du allerede en LM båd, så er et besøg også det
helt rigtige sted for at erhverve sig inspiration og måske få løst et par problemer, hvis sådan skulle
være opstået…
Vi håber på rigtig mange både at kigge på og forventer nogle meget snakkesalige skippere at snakke
både med….
Nu efter mere end 40 år med de kendte LM både, ses de solide både ofte på vandet i Danmark såvel
som i resten af verden. Antalsmæssigt hører bådene stadig til verdens mest udbredte
seriefremstillede lystbåde (mere end 5000 både) og som blev produceret af Lunderskov
Møbelfabrik (nu LM Wind Power A/S) i årene fra midt i 60’erne til midten af 90’erne. Bådtyperne
spænder vidt fra 9 fods speedbåde, over de kendte buttede motorsejlere til store sejlbåde på op til 38
fod.
LM Klubben, Danmark har ca. 500 medlemmer fordelt over hele landet, samt nogle få medlemmer
bosat i vores nabolande. LM Klubben er for alle, som har interesse i, og er ejer af en LM båd. Det er
klubbens formål at være et socialt netværk for LM bådejere, en klub for entusiaster, der nusser om
deres LM både og hjælper hinanden med stumper og gode råd, turforslag og gode sejloplevelser
m.m. Klubbens medlemmer har stor glæde af vores hjemmeside og facebook-gruppen, hvor man
seriøst hjælper hinanden i en god tone, og hvor man ofte kan få svar på aktuelle spørgsmål i løbet af
få minutter.

LM Klubben kan vel egentlig godt kalde sig en veteranklub for gamle LM både og hvor
medlemmernes gennemsnitsalder også nærmer sig veteranstatus. Heldigvis kommer der nye og
yngre sejlentusiaster til og som har fået øje på bådenes fantastiske praktiske indretning til
familiesejlads og ture.
En opfordring fra LM Klubben til avisens læsere er: Kig forbi Korsør Lystbådehavn og bliv
inspireret til at stå til søs - eller kig ind på vores hjemmeside www.lmklubben.dk og hent inspiration
til et medlemskab.
Med venlig hilsen
LM Klubben, Danmark

