
LM Lokaltræf Ishøj 2021 

Af Edna Møller Kaspersen 

 

Weekenden den 20.-22. august var der inviteret til LM-træf i Ishøj Havn.   

8 både var tilmeldt (1xLM 24, 2xLM 26, 1xLM 27, 3xLM 28 og 1xLM 30).   

Da vejrudsigten op til weekenden havde været noget ustabil blev Jan fra Sakskøbing’s båd hjemme , og han 

sejlede i stedet med Idun fra Rødvig. 

Herudover deltog der både fra Tuborg Havn, Dragør Havn, Greve Marina og Køge samt 2 både fra Ishøj. 

John og Rosa var først på havnen sammen med Jan Dragør 

I løbet af fredagen stødte Jan Greve og Henrik og Tove med Jan Sakskøbing til. 

Vi havde lånt Sydkystens Sejlklubs Junior hus hvor der er køkkenfaciliteter og mulighed for at spise 

sammen.  

 

Lørdag morgen var der fælles morgenmad kl 8. i juniorhuset.  Mellem 8-9 ankom Louis og Tobias,  2 friske 

unge mænd på 19 i deres nyerhvervede LM 24. De havde sejlet siden kl 3 om natten, så de fik morgenmad 

og blev sendt i seng ☺. Ved 9-tiden ankom Jan Køge og Vivi. Og så var vi alle samlet. 

Og ja er det ikke utroligt så mange Jan’er? 

KL 10.45 mødtes vi ved junior huset medbringende redningsveste, og begav os i samlet flok til Ishøj Sejlklub 

, der havde været så venlige at udlåne deres klublokale. Her fik vi lidt undervisning/ oplysning af en 

sejlsikkert instruktør deres apps og andre tjenester derefter gennemgik vi kontrol af redningsveste. 

                                 

Så blev det tid til frokost. Nogle spiste sammen på havnens restauranter andre hvilede lige ørene lidt i 

bådene, inden ”tour-de båd” skulle løbe af staben.  



For vores vedkommende blev det dog et meget lille hvil. Vi fik besøg af et ægtepar der var kommet kørende 

fra Korsør, hvor de havde deres LM’er liggende.  

Vi gik på besøg i alle de andre både og fik inspiration til både det ene og det andet. 

Kl. 16 var der atter kaldt til samling ved juniorhuset 

 

Men da alle hyggede sig og snakken gik, holdt vi ikke helt tidsplanen ☺ 

Vi skulle have afviklet Ishøj-lm-træf-mesterskabet i petanque. 

Vi spillede alle mod alle. Og finalen kom til at stå mellem Jan Dragør og Rosa. 

 

Rosa blev årets mester. 

 

Så blev det tid til fri leg inden vi igen mødtes kl 18 til middag. 



Snakken gik, alle hjalp til og det var bare en super hyggelig aften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aftenstemning over Ishøj havn 

 

 

 



Søndag morgen var der dækket op til morgenmad kl 8.30. 

Herefter fælles oprydning. 

Vejrudsigten lovede tiltagende vind hen ad eftermiddagen, så afgang fra Ishøj blevv lidt tidligere for nogen 

end forventet. 

 

KL 11 sejlede sidste båd afsted. 

 

Det har været en super dejlig oplevelse at møde andre LM entusiaster. Vi er kommet super godt ud af det 

med hinanden alle sammen, der er blevet grinet og lavet sjov fra vi kom til vi gik. 

Vi ser frem imod og glæder os til LM-træf på Østkysten 2022. 

      

                                                                                                

      

 

 

 


