
 

Program: 

Fredag den 2. september 
Kl. 12:00 – 18:00: Ankomst.  
Kl. 18:00 – 22:00: Fælles grill ved en af grillpladserne. Medbring egen 
mad til grillen. LM klubben giver lidt drikkevarer. 
  
Lørdag den 3. september 
Kl. 09:00 – 09:30: Velkomst på broen eller i klubhuset. LM Klubben er 
vært ved en morgendram. Det bliver nok Dr. Nielsen, der går 
stuegang. 
 
Kl. 09:45: Gåtur langs Strandpromenaden, forbi Sønderborg Slot, 
langs den hyggelige havnefront til Hotel Alsik, hvor vi skal helt til tops 
og nyde udsigten over by og havn.  
En tur på 4,2 km. frem og tilbage. 
For dem der bliver på havnen, er der åben båd og tid til en snak på 
kajen. 
 
Kl. 15:00: Besøg på Sønderjyllands Radiomuseum. 
På museet kan man – foruden mange forskellige radioer og TV-apparater – se skibsradioer og -pejlere. For mange 
vil det være en tur ”Down Memory Lane”. 
Museet ligger 1,5 km. fra lystbådehavnen – kørsel kan arrangeres. Afgang kl. 14:40 for dem der går. 
For dem der bliver på havnen, er der åben båd og tid til en snak på kajen. 
 
Kl. 19:00: Fællesspisning i SSMs klubhus. Egen mad medbringes til grill. LM Klubben giver vin, øl, vand til maden. 
Det bliver også mulighed for at bruge stemmebåndene – vi låner ”LM-klubbens lystige viser til fællessang”. 
Kl. 23:00-23:30: Fælles oprydning af lokaler 
 
Søndag  
Kl. 09:00-11:00: Morgenbuffet. LM Klubben er vært. Officiel afslutning på træffet under buffeten.  
Kl. 11:00- Oprydning før klubhuset forlades. 
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Mojn ållesammel. Så bløw det lie te å komm te Synneborre mæ din LM-boj.  
Vi skal have et par hyggelige dage sammen i det sønderjyske, og vi håber, at mange vil finde vej herned. 
Moin-Moin. Sonderburg ruft! Wir freuen uns, wenn wir unsere deutsche LM-Freunde in der Yachthafen 
von Sonderburg begrüssen können. Kommt zum Spätsommer-Treffen mit andere LM-Segler. 



Praktiske informationer. 

Træffets samlingspunkt: SSMs klubhus. Det ligger på 1. sal. Adressen er 
Marina Allé 12, 6400 Sønderborg.  
 
 
 
 
 
 

Havnepladser: Vi har fået pladser på nordsiden af B-broen. Vi skal ligge langskibs. 
Havnepenge. Deltagerne betaler selv havnepenge for fredag-lørdag (pris følger). LM Klubben, Danmark 
betaler havneafgiften lørdag-søndag for sine medlemmer. Tovholder udleverer havnemærkat lørdag 
morgen. 
Tilmelding online via klubbens hjemmeside inden 28. august.  Husk at melde, hvis du/I vil med på gåturen 
og/eller turen til Radiomuseet. 
For voksen gast uden medlemskab af LM Klubben, Danmark betales 100 kr. Betalingen skal ske ved tilmeldingen via 
webshoppen. Det er kun tilladt at invitere én betalende gast pr båd med til træffet. Udover havnepenge fredag-
lørdag og egen forplejning er det GRATIS at deltage. 
Eftertilmelding mulig ved henvendelse direkte til tovholder pr mail/telefon.   
Framelding vigtigt. Afbud udbedes hurtigst muligt og gives enten telefonisk eller på SMS direkte til 
Tovholder. 
Tovholder Lars Lundsgaard Sørensen, tlf. 51 96 99 39, mail: larslundsgaard@gmail.com  - vil være at træffe 
på havnen fra fredag 3. september kl. 12:00 Deltagerne bedes snarest muligt efter ankomst kontakte 
Tovholder, som vil være at finde ombord på ”Astrid” LM 27 eller på telefonen.  

 

Havnekort.  
 

 

 

LM Klubbens 
Lokaltræf  



 

 

 

 

 

 

Træf-pladser (langskibs) 

Nordsiden af B-broen 

 

 

Klubhus 

 

 

 

 

 

 

 


