LM LOKALTRÆF
I Nyborg
Den 13-14-15 august 2021
Gode oplevelser
I Danmarks Riges Hjerte

Hermed inviteres LM
hyggelige former i Nyborg
erfaringer, ideer, beundrer

Klubben, Danmarks medlemmer til sommer træf under
med det formål at skabe gode bekendtskaber, udveksle
hinandens både og få en hyggelig weekend sammen.

Træffets samlingspunkt:

Pladsen ved flydebroen ved ” Lauses grillbar”. Sejl efter
Damskibsmolen. Flydebroen
er hvor mærket med softice og burger er
Senere bruger vi
sejlerstuen i Marinaen
Havnepladser: Flydebroerne som nævnt ovenstående
Havnepenge. Deltagerne skal selv betale havnepenge fredag-lørdag. LM Klubben, Danmark betaler
havneafgiften lørdag-søndag og Tovholder udleverer havnemærkat lørdag.
Tilmelding online via klubbens hjemmeside inden 15. juli kl. 12.00.
Egenbetaling som går til fællesspisning og en sandwich lørdag 150 kr. betales sammen med tilmeldingen via
webshop. Egenbetaling voksen gast uden medlemskab 250 kr. betales sammen med tilmeldingen via
webshop. Mere end én voksen gast uden medlemskab ikke tilladt.
Framelding udbedes og gives på 61281056. evt. SMS direkte til tovholder. Framelding via Facebook, mail
og andet ikke acceptabelt. Eventuelt indbetaling refunderes kun ved framelding direkte til tovholder.
Tovholder: René Kaaber mobil 61281056 vil være at træffe på havnen fra fredag kl.ca. 15.00. Deltagerne
skal snarest melde deres ankomst til tovholder. Hvordan finder man tovholder - Kig efter LM Klubben,
Danmarks klubflag ved havneplads.

Program:
Fredag den 13. august
Ankomst.
Kl. 1800-2200: Vi hygger og griller på egen grill ved på pladsen ved broen. Egen mad og drikkevarer.
Lørdag den 14.august
Kl. 09.30-09.45: Velkomst. LM Klubben giver morgenbitter
Kl. 09.45-10.45: Åben båd og hyggesnak på broen,
Kl. 11.00-12.00: Slotsvandring udendørs ved Nyborg Slot. hør om slottets historie og de historiske begivenheder, der
har fundet sted her. Kom en tur ud på voldanlægget, som blev anlagt for at beskytte slot og by.( tilmelding nødvendig)
Kl.12.00-12.30 pause…. Der serveres en sandwich og, af LM, en øl/ vand
Kl. 1300-14.00 byvandring i den Gamle Kongeby. Hør om Nyborgs udvikling fra middelalderkøbstad til moderne by og
se de gamle smukke huse opført efter den store brand i 1797.: (tilmelding nødvendig)
Kl. 1500-1700: Eftermiddagsmøde/ hygge på broen. LM Klubben giver en øl. vand
Kl. 1800-2300: Fællesspisning i sejlerstuen evt. i sejlklubbens lokaler. Italiano Mambo (Gian Franco og Leo Jørgensen)
Leo er LM sejler, underholder. Evt. musikinstrumenter må gerne medtages af andre der vil give et nummer eller to
.
Kl. 2300-2330: Fælles oprydning af lokaler
Søndag den 15. august
Kl. 0900-1000: Morgenbuffet. LM Klubben er vært.

Kl. 11.00: Evt. besøg af Dansk Søredningsselskab.

Træf
Samlingspunkt ved
flydebroen

