
Juli 201I

IndtrTk fra strcvnet i Kongebro 3-5 juni 2011

Vi var 25 sejlere og persrende, der msdtes i Kongebro Lystb6dehavn. Nogle var korende, men de
fleste medbmgte deres drabant 30. I hele perioden havde vi et pragtfirldt vejr og udsigten var i
topklasse. Vi havde l6nt / lejet Middelfart Sejlforenings klubhus.

Tove ogjeg Dsdte lerdag morgen og kan
derfor ikke fortelle meget om ftedag
eftermiddag / aften. Ud frd det fortalte, havd€
man en hyggelig aften. Der var bl.a. besog af
en potentiel kommende drabantsejler, der
benyttede lejligheden til at fe en snak om
biden og besigige nogle af dem. Han havde
set pA hjemmesiden, at vi skulle msdes i
Kongebro. Han onskede ogsd oplysning om
bdde til salg.

Zardag startede med morgenkaffe. Tove og
jeg medbragte morgenb(6d. Bageren i Tollose var noget utilfteds med, at vi skulle have sA mange

rundstykker uden i forvejen at have b€stilt. Man var
bange for ikke at kunne betjene de lokale.

Efter morgenkaffen var der generalforsamling. Den
blev efterfirlgt af en fiokost og senere pa
eftermiddagen var der "Aben bed", hvor vi - vanen tro
- kunne besi$ige bAdene og fA inspiralion til "smarte

lssninser".

Der var 3 "nye" bfie med i ar. De havde
flere gode detaljer, der sikker vil blive
kopieret i lsbet afde kommende er.

Der var masser af "teknisk snald' i lobet af
lordagen, si der blev ikke tid til at vise
billeder og fortelle om ture. Det me vente
til vintermsdet.



Ssndag start€de med morgenkaffe for de re.ster€nde. Flere sfde Lsr€ode wr tag€t af sted k rdag
aft€Nr og er*elte sejlcde tidligt, idet v€jrudsigtan for madag v8r nog€t ube.hagelig.

Som det fiem8l.ir sfreferat€t bliver treste irs st&vne aflnl& i Assens. Forholdene er fine - uanset
om rnan €r s€jlende ell€r i bil. Campingpladsen ligger ved siden afhavnen- Deo har en del fine
hytter. l{an skal blot huske at booke i god tid.

Vintermodet bliv€r ogsi pe Fyn - mest sardsynligt i Febory. Bede datoen for generalforsamling /
stevne og for vintermsdet er lagt frst. De fi€mger afrefentet.

S@t allerede nu " X " i kalenderenl

Med sej lerhilsen

Tove og Jeppe Fisk€r (sek€fer)
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