LM klubben, Danmarks
årstræf i Bogense 2021
Af Herluf Jensen, fmd.

Så blev vi sluppet ud på græs igen….
Sprælske efter at have været spærret inde i mere end et år nu og med et opsparet behov for at møde nye
mennesker, udveksle gode minder og oplevelser med dem alle. Humøret var højt og jeg tror forventningerne var
endnu højere.

Mange havde bebudet deres ankomst i løbet af fredagen, men langt flere havde fremskyndet deres ankomst til
torsdag nok på grund af udsigten til en dejlig solskinsweekend i Bogense. Således talte overnattende både torsdag til
fredag 24 både ud af tilmeldte 30 både. Det skulle blive endnu bedre – ikke alene kom de sidste tilmeldte både, men
flere besætninger havde fundet vej til træffet. Således
endte fremmødte antal både fredag aften op på 37 både
heraf et medlem fra Holland i LM 380 Mermaid og 3 fra
hjemhavnen Bogense. 5 besætninger mødte frem uden båd
og havde indlogeret sig i B & B.

Årets program startede allerede om fredagen, hvor der
eftermiddag var turudflugt for herrerne til turbåden
”CASTOR” og for damerne til tøjforretningen ”Living de
Lux”. Herrerne fik en fyldig fortælling om Castors historie
fortalt af en entusiastisk skipper, hvis historie blev skyllet
ned med en øl eller vand til slut. Tilsvarende sparede
tøjforretningens indehaver ikke på at servicere købelystne
damer, som blev beværtet med alkoholiske drikke (vin)
m.m. Indehaveren så meget glad ud da damerne forlod
forretningen tungt læsset med tøj og kontoerne lænset…

Herrernes tur til ”CASTOR”)

Klubben afholdt fredag aftenen sin længe ventede og
udsatte generalforsamling i Bogense Sejlklubs lokaler med
57 deltagere, hvor der efterfølgende blev serveret ”skipperlabskovs” fra Damernes tur til ”Living de Lux”
Skovby Forsamlingshus. Her kunne vi desværre ikke servere mad til alle
fremmødte eftersom tilmelding/fremmøde skete på dagen. Jeg er dog sikker på de pågældende har forståelse
herfor.

Vanen tro blev lørdagen indledt med morgendagens medicinindtagelse på broen kl. 0900, hvor alle blev budt
velkommen til en forrygende dejlig weekend i solens tegn. Snakken gik lystigt fra starten og således måtte
velkomsttalen blive kort.

Formiddagens åben båd for deltagerne blev endnu engang en bekræftelse på hvor vigtigt dette punkt på
programmet er. Der bliver i den grad udvekslet ideer, erfaringer og skabt nye venskaber og kontakter medlemmerne
imellem.
De gode toner fortsatte om eftermiddagen, hvor også
publikum var inviteret til at se bådene og snakke med
skipperne. Der kom ret mange – mange var dog allerede LM
bådejere, som havde taget turen for at hente inspiration.
Således mødte vi også et medlem fra Bornholm, som holdt
ferie på Fyn – og et andet par fra Limfjordsområdet, som
måske kunne blive et godt bud på træf-arrangør i Limfjorden
næste år. Også pressen havde fundet tid til at kigge forbi.
Åben båd
Træffets store trækplaster og oplevelse kom lørdag eftermiddag kl. 16, hvor redningseskadrille 722 med Helikopter
kom og for øjnene af træfdeltagerne og mange andre
havnegæster, som havde hørt om
redningsdemonstrationen, fik sig en fantastisk oplevelse fra
nært hold. Stående på ydermolen kunne vi både se og
mærke vindpresset fra Helikopteren – og ikke mindst mærke
vandet piske op og nå ind til os på molen.
Nu er sådant arrangement fra redningseskadrillen jo
naturligt givet med forbehold om ikke der måtte opstå en
nødsituation et andet sted ude på vandet. En nødsituation,
som gjorde at helikopteren måtte aflyse demonstrationen.
Vi havde derfor tænkt på et ”plan-B” hvor bestyrelsens næstformand og webmaster var tiltænkt at skulle ”kølhales” i
havnebassinet som en alternativ redningsøvelse – en MOB øvelse. Per slap for vandgangen og mon ikke han i sidste
ende var godt tilfreds med ikke at skulle i vandet.

Til aftens træf-fest var rammerne sat. Bordene dækket pænt
og klar til at tage imod alle 75 deltagere, ligesom klubbens
husorkester ”På valsen” med Carsten og Preben varmede
op.
Træffets festaften startede med kort velkomst og derpå
hastede deltagerne med rødt kød i hænderne til grillene
medens damerne sad pænt ved de veldækkede borde, drak
vin – skrålede og skålede. Eller husker jeg helt forkert her?
Der kom dog udbrud ind imellem – men måske var det
”noget bold”.

Husorkestret ”på valsen”

Aftenen forløb i glad stemning med en masse snak – med et
par sange ind imellem – skyllet ned med lidt drikke. Lidt
overraskende ebbede festen meget tidligt ud. En lang aktiv
dag i frisk luft kunne måske være årsagen til køjerne trak.

Søndagen startede igen med høj solskin og Bogens Sejlklubs
lokaler dækket op til morgenbuffet. Et par rigtig
morgenfriske restauratører fra Odense og Gerda og Erik
Johansens datter og svigersøn, var stået op kl. 05 for at pakke

Morgenbuffet gøres klar

morgenplatter til træffets deltagere. En virus-lære – en forsigtig omgang med tingene og hygiejnen i top – havde
gjort, at der stod platter til hver deltager med pålæg, oste, marmelade, smør i rigelige mængder foruden dertil
hørende pose med brød. Super ide og serveringsmåde.

Traditionen tro sluttede Årstræffet ved bådebroen kl. 12, hvor deltagerne igen skulle medicineres før hjemturen. Af
de mange deltagende både blev dog 11 liggende til mandag og opnåede endnu en hyggelig dag og aften sammen
inden hjemturen eller turen gik videre på togt.

Jeg erkender at være forudindtaget – men finder weekendens arrangement har været vellykket takket være
deltagernes positive og glade deltagelse i træffet. Samtidigt skal det også siges klart og tydeligt – at sådan
arrangement ikke kan afholdes og lykkes uden bestyrelsen får hjælp fra mange sider – fra havnepersonalet, fra
sejlklubben, fra turistkontoret og mange mange flere og ikke mindst fra medlemmerne – og her vil jeg endnu engang
fremhæve to som har en kæmpe betydning for træffets gennemførelse – nemlig Gerda og Erik Johansen. Uden disse
to lokale hjælpere og tovholder var vi ilde stedt.
Tak til jer – og tak til alle som mødte frem til årets træf og med jeres positive indstilling skabte succesen.

