
September 2013

IDdtryk frr Dnbatrt 30 klubbens tref i ArffuDd l.juni 2013

Vi var l7 drabant 30 sejlere (9 bdde), der delrog i klubbens trel

Efter morgenkaffen drog de fremmedte i samlet flok med fergen til A.rs, hvor vi i

tr;.
sm6 gmpper vandrede og
cyklede rundt, bl.a. med besog
i "Julekirken" og for nogle
ogsi pi en lokal vingArd, hvor
man smagte meget specielle
vine. Der blev selvfolgelig
ogsa tid til enkelt€ pit-stop.
Landsbyen Aro var meget
pr€get afdet kommende
rcgentbesog (6juni). Der blev
ryddet op til den store
guldmedalj e, og facader pi

dronningens rute blev malet / kalket, De andre sider af husene fulgte ikke altid
med.

Ved 13.30 tiden var vi rilbage
i Arosund. Der var nu tid til at
besog i nogle afbddene inden
general forsamlingen. De sidste
bede ankom i starten afet
forrygende tordenv€jr.

Til vores store glede var Ame og Kirsten (eresmedlemmer) - trods vejret - dukket
op for at deltage i generalforsamlingen.
Vanen tro medbragte de hvidvin til at
nyde under generalforsamlingen.

Aftenens festmiddag fik et andet forlsb
end fo.udset ved udsendelse af



invitationen. Den lokale restaurant med ,'Mad ud afhuset', var lukkel oe der vsr
ingen andre i omegnen. Bestlrelsen vedtog derfor, at menuen skulfe LiA af.glff-
mad" samt "noget hjemmelavet".

Mvareme blev indkobt afKaren Bech (D22) og Tove (D7). Menuen bestod af
marineret svinekotelet, bofafoksetyndsteg, salater og divers€ kartofler samt
laksemller som forret.

Ssndag bleeste det "en
halv pelikan". Det
afskakkede dog ikke
Jiirgen (i nr. 24 Benoli).
Ssndag morgen safte
han kurs mod Slesvig
(singlehanded). Resten
deltog i et improviseret
morgenbord. De lokale
fia Assens drog ogsi
hjem sondag, mens
resten ventede til
mandag, hvor vinden
lsjede.

Indtrykket var, at alle
havde haft er god tid i
Arssund, hvor det
sociale samv@r havde
veret i hsjs@det.

Med sej lerhilsen

Tove og Jeppe Fisker/ seketer
D7 Bell

DEbet 30 ere i tuGund


