LM-KLUBBENS
ÅRSTRÆF 2022
I BOGENSE 24-25-26 JUNI.

HVAD DU KAN FORVENTE UNDER TRÆFFET…
 Oplevelser for skippere og gaster
 Dameudflugt til tøjforretning ”Living de Lux”
 Sejlsikkert instruktør giver gode råd
 Åben båd for publikum og træfdeltagere
 Havneunderholdning med sang og harmonikamusik
 Træfmiddag med helstegt pattegris
 Festaften med fællessang og vittigheder
 Socialt samvær med hyggelig snak om alt mellem
himmel og hav – og vores både


Stor morgenbuffet søndag morgen.

Træf Program
Torsdag den 23: havneanløb
Anløb og tid til byvandring og hyggeligt samvær for fremmødte.

Fredag den 24. juni: opvarmning
Kl. 0900-1030:
Bogense byvandring og omegn på egen hånd.
Kl. 1030-1200:
Dameudflugt til ”Living de lux” tøjforretning.
Byttebørs på kajen. Fyld båden op med ting, som du gerne vil sælge eller bytte væk.
Kl. 1200-1300:
Middagspause.
Kl. 1330-ca 1530
Sejlsikkert-instruktør Carsten Kroghsbo, giver mulighed for at få ny eller få genopfrisket gammel viden i Bogene Sejlklubs lokaler.
Kl. 1800-2200:
Fællesspisning i Bogense Sejlklubs lokaler. Eget grillmad tilberedes.
Kl. 2230:
Klublokalerne ryddes og lukkes.

Lørdag den 25. juni. træf
Kl. 0900-1200:
Officielt åbning af årstræf 2022. Formanden byder velkommen.
Velkomstdrink serveres under socialt samvær med åben båd for deltagerne.
Kl. 1200-1300:
Middagspause.
Kl. 1300 – 1630:
Officiel ”åben båd” arrangement for publikum. Gennem medierne er bådinteresserede inviteret til at kigge forbi til en gang
bådsnak på broerne eller i bådene. Vi opfordrer alle bådejere til imødekommende at tage godt imod evt. interesserede
havnegæster og bådejere. Måske rådgive dem som kommende LM bådejere.
Kl. 1500 – 1630:
Havneunderholdning med sømandsviser af sanger og harmonikaspiller Claus G. Petersen.
Kl. 1630 – 1800:
Forberedelse til træfmiddag.
Kl. 1800 – 2330:
Festmiddag i Bogense Sejlklubs klubhus med helstegt pattegris og salater. Grill-team står for tilberedning og udlevering.
Festaften med fællessang fra klubbens sangbog.
Mere om festmiddagen under praktiske informationer.
Kl.ca. 2330:
Festlokalerne ryddes og lukker.

Søndag den 26. juni: afslutning
Kl. 0900 – 1100:
LM Klubbens morgenbuffet i Bogense Sejlklubs klubhus. Afskedsord fra formanden under buffeten
Kl. 1100-1200:
Fælles rengøring af klublokalerne.
Kl. 1200:
Officielt afslutning på Årstræf 2022. Der kaldes til samling på broen med horn-signal. Afskedsdrink serveres.

Praktiske informationer:
LM Klubbens Årstræf har gæstepladserne ved broerne 37 og 38 til rådighed fra torsdag den 23. til
mandag den 27. juni kl. 12. Gæstepladserne i hjørnet er bookingpladser, som er reserveret
LM klubben indtil mandag middag. Derfor henstilles til pladserne benyttes af både, som forbliver
liggende til mandag – og at alle fortøjer med bagenden ind til broen.
Tilmeldinger og betalinger foregår samtidigt via Webshoppen.
Drikkevarer under træfmiddagen skal dog betales til kassereren, - mobilpay mulig.
Deltagergebyret er egenbetalings andel af klubbens udgifter til havnepenge og maden under festmiddagen lørdag aften.
Deltagergebyr pr. båd: 100 kr - plus
Deltagergebyr aktivt medlem: 50 kr
Deltagergebyr uden aktivt medlemskab: 150 kr (omfatter passive medlemmer uden båd og gaster uden medlemskab)
Der kan kun medtages én voksen uden medlemskab som gast eller ledsager. Kun helt undtagelsesvis kan flere voksne gaster uden
medlemskab deltage og da kun efter forud indhentet dispensation.
Passive medlemmer med partner kan deltage uden båd i træffets sociale aktiviteter.
Deltagergebyr børn u. 18 år: Børn eller børnebørn under 18 år, som følger med et medlem til træffet, er fritaget for betaling.
Ankomst/Træf-kontor. Træf-kontoret i båden Marco Polo vil være bemandet og åben for registrering torsdag kl. 15-17 og fredag
kl. 11-12 og ca. 16-17. Efter anløb skal skipper henvende sig til LM Klubbens Træf-kontor for at blive registreret og få et særligt
gæstemærkat til båden udlevet. Mærkatet skal sættes på båden synligt for havnepersonalet.
Turistinformation, marskandisers og badges. Ved registrering af ankomst udleveres der badges med deltagernes navne til
påsætning på tøjet, så andre deltagere kan se hvem de står overfor. Badges skal også bæres under besøg i tøjforretningen ”Living
de Lux” fredag formiddag. Samtidigt udleveres bestilte varer fra webshop og Bogense Turist informationsmateriale.
Havnepenge og badekort. Havnepengene betales af LM Klubben fra ankomst torsdag til afrejse mandag. Kode til toilet og
baderum udleveres sammen med gæste-mærkat. Badevandet opvarmes med solceller og det kan give lidt problemer i
spidsbelastningerne om morgen. LM Klubbens medlemmer kan benytte svømmehallen og efterfølgende få refunderet
entrebilletterne.
Fællesspisning fredag kl. 1800 i Bogense Sejlklubs lokaler. Eget medbragt mad eller grillmad. Vi tænder op i grillene.
Træfmiddag lørdag kl. 1800 i Bogens Sejlklubs lokaler. LM Klubben serverer helstegt pattegris og salater tilberedt af
professionelt team, som skærer ud og øser op. Tilbehør til grisen kommer fra Skovby Forsamlingshus. Maden er gratis.
Drikkevarer: Egne drikkevarer må ikke medtages og indtages i Bogense Sejlklubs lokaler, men skal købes i klubhuset til LM
Klubbens særpriser: Vin 75 kr/flaske. Øl og vand 10 kr.
Der afregnes med LM Klubbens kasserer søndag efter buffeten og inden træfafslutningen kl. 12 middag. Mobilpay muligt.
Oprydning: Deltagerne rydder op efter sig selv før klubhuset forlades alle dage, ligesom deltagerne bedes hjælpe med rengøring
af Bogense Sejlklubs klubhus ved træffets afslutning søndag efter morgenbuffeten.
Marskandiser: LM Klubhåndklæder, Caps, Krus, T-shirt, Poloshirt, Stickers mv. skal bestilles særskilt på webshop og kan pakkes til
levering under træffet. Husk at bestille ”i god tid”.

HUSK!
Tilmelding til Årstræf senest søndag d. 19.6.2022. Ved senere tilmelding eller ankomst uden tilmelding må man acceptere hvad
der er klubben muligt at give af service.
HUSK!
Framelding til Årstræf senest onsdag d. 22.6.2022. Ved framelding senere eller udeblivelse vil der ikke ske tilbagebetaling af
indbetalte deltagergebyrer.

Gæstepladserne ved bro 37 og 38.
Det henstilles til deltagerne at ”fylde op” inde i gæstehjørnet og at bådene bakkes ind til Ø-broen for at
lette ombordstigning for publikum og træfdeltagere. Langs N-broen lægges til med styrbord side. Øvrige
pladser efter eget valg og hvad der er praktisk muligt.
LM Klubbens flydende ”træf-kontor”. Pladserne reserveret LM ”Marco Polo” og ”Fonsie”

fredag d. 24.6. kl. 18
Vi varmer op
med fællesspisning.
Eget medbragt mad og
vi starter grillen op.

Kontaktpersoner under træffet:
Herluf Jensen, formand
Per Sanderhoff Jensen , næstform.
Carsten Schmidt, kasserer
Lis Michlenborg, webshop
Edna Møller Kaspersen

27 28 34 01
31 37 51 81
20 16 90 85
23 88 08 17
22 76 92 70

Fredag eftermiddag kl. 1330-ca. 1530 i Bogense
Sejlklubs lokaler.

MED
SEJLSIKKERT-INSTRUKTØR
Carsten Kroghsbo
Lørdag eftermiddag kl.ca. 15-1630 på havnefronten

En sømand elsker havets blå

LIVE-MUSIK
Claus Petersen
varmer op
til festaften
med
harmonikaspil
og
sømandsviser

Lørdag aften kl. 18 -

LM KLUBBENS TRÆFMENU
Helstegt pattegris
fløde kartoftler & petit kartofler
& Salater

TRÆF UNDERHOLDNINGEN står du SELV for..

Nu lokker atter de blanke sunde.
Tekst: Henrik Andersen 2021
Melodi: den gamle skærslippers forårssang
Nu lokker atter de blanke sunde
og glemt er vinterens tid på land.
Vi har renset og malet bunde
vi er nu klar til at kløve vand.
/: For LM både de er de bedste
det ved enhver der har lidt forstand
og vi kan mødes og vi kan feste
jeg tror sgu aldrig vi går i land/:
Nu lokker atter et træf i klubben
og trofast møder vi alle op.
En tak til alle der er i truppen
Bestyrelsen den er helt i top.
/: For LM både de er de bedste
det ved enhver der har lidt forstand
og vi kan mødes og vi kan feste
jeg tror sgu aldrig vi går i land/:
Og når vi sejler med vores både
så ser vi gerne det er for sejl.
Men vi helst ikke bliver våde
Bag cockpitkarmen vi gemmer os.
/: For LM både de er de bedste
det ved enhver der har lidt forstand
og vi kan mødes og vi kan feste
jeg tror sgu aldrig vi går i land/:

