
 

 

 

Hermed inviteres LM Klubben, Danmark´s medlemmer til træf under hyggelige former i Løgstør kanal havn, 
med det formål at skabe gode bekendtskaber, udveksle erfaringer og ideer, beundre hinandens både, 
introducere vores hyggelige by og få en dejlig weekend sammen. 

Under træffet vil vi også gerne visse byens seværdigheder med en byvandring med guide, hvor der bliver fortalt om 
byen ”I Limfjordens Hjerte”.  Træffet sluttes af med et besøg fra Dansk Søredningsselskab, hvis mange frivillige folk 
giver os sejlere en ekstra tryghed ude på vandet. 
 
 
 
 
 
 
Træffets samlingspunkt: (Kulladen) Tovholder Jonny Pedersen Tlf. 22828877 (plads 19).  
Havnepladser: Frit i hele Kanalhavnen 
Havnepenge. Deltagerne skal selv betale havnepenge fredag-lørdag (Kr. 160,- med alt) og LM Klubben 
Danmark betaler havneafgiften lørdag-søndag. Tovholder udleverer havnemærkat fredag/lørdag. 
Tilmelding online via klubbens hjemmeside inden 27. august 2022.  Eftertilmelding mulig ved henvendelse 
direkte til tovholder pr mail/telefon. 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.  
Framelding. Afbud udbedes hurtigst muligt og gives enten telefonisk, på SMS eller pr mail direkte til 
Tovholder – Vigtigt!!  
Tovholder Jonny Pedersen, Tlf. 22828877 vil være at træffe på havnen fra fredag 3. september 2022  
Deltagerne bedes snarest muligt efter ankomst kontakte Tovholder, som vil være at finde -(Kulladen) 
Tovholder Jonny Pedersen Tlf. 22828877 (plads 19) -  Søg efter LM Klubbens flag. 

 

 

 

LM LOKALTRÆF 
Løgstør Kanalhavnavn 

Den 2-3-4 september 2022 



 

 

Program: 
Fredag den 3. september 
KL. 1500-1800 Registrering/hvnemærker (Kulladen) Tovholder Jonny Pedersen Tlf. 22828877 (plads 19) 
Kl. 1800-2200: Fælles grill ved (Kulladen). Egen grill, mad og drikkevarer 
Lørdag den 4. september 
Kl. 0930-0945: Velkomst. LM Klubben (Kulladen) give en velkomst/morgenbitter 
Kl. 0945-1300: Åben båd og hyggesnak på Kaj og molen LM Klubben give en øl og vand  
Kl. 1300-1400: Middagspause 
Kl. 1400-1500: Aktivitet. LM Klubben er vært for RUNDVISNING i Løgstør by. 
Kl. 1500-1600: Kaffe og kage i (Kulladen).  
Kl. 1600-1700: Opvisning af Dansk Søredningsselskab ud for (Kulladen). 
Kl. 1700-1900: Pause og forberedelse til spisning. 
Kl. 1900-2300: Fællesspisning i (Kulladen) LM Klubben er vært med mad og lidt drikkevarer.  
Kl. 2300-2330: fælles oprydning. 
Søndag den 5. september 
Kl. 0900-1100: morgenbuffet. i (Kulladen) LM Klubben er vært. 
Kl. 1100-1200: oprydning. 
Kl. 1200-1215: officiel afslutning på træffet. 
 

Uddrag fra Smag på Løgstør 
”Den historiske kanalhavn oser af hygge og autencitet, og besøges hvert år af flere tusinde gæstesejlere fra 
ind- og udland. 
For sejlere på Limfjordstogt, er Løgstør et must, med en strategisk god beliggenhed, midt i Limfjorden, og i 
umiddelbar forbindelse med sejlrenden. 
Der er gode besejlingsforhold, og Løgstør Havn er et naturligt stop i forbindelse med passage af Agger-
sundbroen eller passage af Løgstør Bredning, der kan vise tænder. 
De fleste gæstesejlere falder for det hyggelige havnemiljø og en venlig sludder med den servicemindede 
havnefoged. 
Derfor ender mange gæstesejlere som flerdagsturister, der nyder havnelivet og den smukke solnedgang 
over bredningen. 
Den bynære kanalhavn er et trækplaster og i dagtimerne ser man de yngste gæster på krabbefiskeri eller 
gummibådstur i den trygge og velbeskyttede kanal og havn. 
Yderst på molen, er der i samarbejde med Dansk Skaldyrscenter og Limfjordsrådet, etableret en fjordhave 
hvor lokale medlemmer høster skaldyr og tang til eget forbrug. 
Også havnens to legepladser benyttes flittigt af sejlerbørn, som ønsker et break med fast grund under fød-
derne i det idylliske havnemiljø”. 
 

 

 

 

 

 

 

 


