
  

 

Program  

Fredag den 16. sep. 
Kl. 12.00-18.00: Ankomst.  
Kl. 14.00 – 17.00: Hygge og kaffe/kage syd for havnen, hvor vi har legeplads, badebro, krabbebro osv – 
så dette er også et stævne for børn og barnlige sjæle.  
Kl.  18.00 – 22.00: Fællesspisning m grill ved/i fælleshuset med egen mad og drikkevarer. 
Lørdag den 17. sep. 
Kl. 07.30: Afhentning af morgenbrød ved fælleshuset 
Kl. 09.00-09.30: Velkomst ved fælleshuset med præsentation af deltagere og både. LM klubben gi`r en 
morgendram.  
Kl. 09.30 – 12.00: Havnevandring, hvor vi først aflægger besøg hos byens bådudstyr butik Gudmann og 
Søn, som i dagens anledning giver 10% rabat, og efterfølgende besøger vi Fregatten Jylland (entre 
betalt af LM Klubben) med rundvisning. Hvis I har besøgt Fregatten for nylig vil der alternativt være 
mulighed for besøg på Glasmuseet.  
Kl. 12.00 – 13.00: Middagspause med egen frokost i bådene 
Kl. 13.15 – 14.15: Besøg hos Havhaven som fortæller om deres produktion af tang og muslinger og 
fremviser deres nye produktionsplatform ”Bølgemarken”.  
Kl. 14.30 – 17.00: Eftermiddagshygge med ”åben båd” på broerne og kaffe i fælleshuset. 
Har du noget udstyr til overs som du ønsker at sælge laver vi LM-salgsbod ved fælleshuset. 
Kl. 17.00 – 18.00: Pause 
Kl. 18.00 – 22.00: Fællesspisning m grill ved/i fælleshuset med egen mad. LM Klubben giver vin/øl/vand 
til maden og vi runder traditionen tro af med en Irish Coffee. 
Søndag den 18.sep. 
Kl. 09.00-11.00: LM Klubben byder på morgenbuffet i fælleshuset og samtidig afholdes officiel 
afslutning ca. 10.45 
 

 

LM LOKALTRÆF 
EBELTOFT  

Den 16-17-18 september 2022 

Grib chancen og få en hyggelig weekend med os andre i Ebeltoft sidst på sæsonen. 
Vi ser frem til både at udbygge eksisterende bekendtskaber og til at møde nye LM besætninger. Vi 
planlægger et hyggeligt stævne, hvor vi kan udveksle sæsonens oplevelser, beundre hinandens 
både og bytte ideer og selvfølgelig - præsentere Jer for vores dejlige by.    
  
 



Praktiske informationer. 

Træffets samlingspunkt: Vores samlingspunkt er Skudehavnen i Ebeltoft (den sydligste af byens 3 havne), 
hvor vi har adgang til havnens fælleshus som ligger lige ved kranen og ved siden af havnekontoret. 
Havnepladser: Vi vil forsøge af reservere pladser i nærheden af kranen (bro 5 og 6) nærmere information 
følger lige inden stævnet. 
Havnepenge. LM Klubben, Danmark betaler havneafgiften lørdag-søndag for sine medlemmer. Tovholder 
udleverer havnemærkat lørdag morgen. Øvrig havneafgift afregnes i havnens automat med kr. 150 pr døgn 
+ kr. 35 pr døgn for fri strøm. 
Tilmelding online via klubbens hjemmeside inden 31/8-2022.  Eftertilmelding mulig ved henvendelse 
direkte til tovholder pr mail/telefon.   
Egenbetaling. GRATIS at deltage for LM Klubbens medlemmer – udover havneafgift fredag-lørdag. For hver 
voksen gast der ikke er medlem af LM Klubben betales kr. 200 
Framelding vigtigt. Afbud udbedes hurtigst muligt og gives enten telefonisk eller på SMS direkte til 
Tovholder. 
Tovholder: Aksel og Ellen Jeppesen, 22218793 / 22217483, mail. aksel@jeppesen.cc  Deltagerne bedes 
snarest muligt efter ankomst kontakte Tovholder, som vil være at finde ved fælleshuset eller i LM27 
”JEPPE” på bro 5, plads 144 ud for kranen og med stort LM klubflag i masten.  

Havnekort  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Træf mødested i 
Skudehavnen 

bro 5 & 6 



Fotos. 

LMklubbens Lokaltræf i september 2021 – sådan er vejret bare i Ebeltoft  

 

 

 


