Sommertræf Lillebælt

LM LOKALTRÆF
ASSENS
Den 12-13-14 august 2022
LM Klubben, Danmarks inviterer igen sine medlemmer til sommer træf under hyggelige former i Søhelten Peter Willemoes by,
Assens. Vi skal hygge os i hinandens selskab, få en snak om alt mellem himmel og hav - og snak om vores både.

Program:
Fredag den 12. august
kl. 0900-1800: Ankomst.
Kl. 1800-2200: Fælles grill ved bålpladsen. Eget medbragt mad til grillen. LM klubben
giver lidt drikkevarer.

Lørdag den 13. august

Kl. 0930-0945: Velkomst ved Assens Tursejlers klubhus. LM Klubben er vært ved en
morgendram.
Kl. 0945-1200: Åben båd og hyggesnak på broen.
Kl. 1200-1300: Middagspause
Kl. 1300-1500: Guidet byvandring i Assens by sluttende ved Assens Miniby. Guider:
Grete og Michael Mouret. For dårligt gående kan transport arrangeres til Assens
Miniby. Entre betales af LM Klubben.
Kl. 1500-1700: Eftermiddagsmøde ved klubhuset. LM klubben byder på en øl eller
vand.
Kl. 1700-1800. Pause
Kl. 1800-2300: Fællesspisning Assens Tursejleres klubhus. Eget mad medbringes til
grill. LM Klubben giver vin, øl, vand til maden.
Kl. 2300-2330: Fælles oprydning af lokaler

Søndag den 14. august

Kl. 0900-1100: Morgenbuffet. LM Klubben er vært. Officiel afslutning på træffet
under buffeten.
Kl. 1100- Oprydning før klubhuset forlades.

Praktiske informationer.
Træffets samlingspunkt: Vores samlingspunkt under træffet bliver ved Assens Marinas gæstebro og Assens Tursejleres
klubhus. Gæstebroen og klubhuset er beliggende ved første anløbsbro på styrbord side i marinaen.
Havnepladser: Havnemesteren har reserveret pladser til LM Klubbens træfdeltagere på nordsiden af gæstebroen – altså den
side, som man først møder efter indsejlingen.
Havnepenge. Deltagerne skal selv betale havnepenge fredag-lørdag. LM Klubben, Danmark betaler havneafgiften lørdagsøndag og Tovholder udleverer havnemærkat lørdag. Badekort må deltagerne selv købe i automaten ved havnekontoret.
Tilmelding online via klubbens hjemmeside senest 7. august – dog, medlemmer med både hjemmehørende i Assens er fritaget
for deltagerbetaling og kan tilmelde sig direkte til tovholder. Eftertilmelding tilladt direkte til tovholder.
Deltagerbetaling. Deltagerbetaling pr. båd 100 kr – (gælder ikke for både hjemmehørende i Assens). For voksen gast uden
medlemskab af LM Klubben betales 100 kr. Det er ikke tilladt at medtage mere end én betalende gast med til træffet. Betalingen
skal ske ved tilmeldingen.
Framelding udbedes og gives telefonisk eller på SMS direkte til tovholder. Udeblivelse uden information til tovholder vil
afstedkomme, at man ikke får refunderet deltagerbetalingen.
Tovholder Herluf Jensen, 27 28 34 01 vil være at træffe på havnen fra fredag kl.ca. 13.00. Deltagerne skal snarest melde deres
ankomst til tovholder. Søg efter LM Klubben, Danmarks klubflag ved Tursejlernes klubhus - og du vil finde tovholder.

Træf samlingspunkt
Tursejlernes klubhus

