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10. If-båd træf 2019 i Lemkenhafen på Fehmarn 

 

 10 år       - træf  

 på Østersøen 
 28. – 30. Juni 

 i Lemkenhafen (Fehmarn) 

 

 

Båden er stadig i vinterhi, men dagene blver længere, og vores tanker beskæftiger sig helt 

sikkert også lidt med planlægning for smukke timer, dage og uger på Østersøen i sommeren 

2019. 

Med i planen bør naturligvis være det årlige IF-træf i Lemkenhafen på Fehmarn.  

 

Som i de forgangne år, kan vi benytte det centralt beliggende Lemkenhafen.  

Vi takker endnu engang Sejlklubben Lemkenhafen for deres gæstfrihed!  www.svlf.de  

28. Juni-fredag 

Ankomst, så vidt muligt. 

Første bekendtskaber, hyggesnak og "Open ships". 

 

 
 
 
 
 
 
 

IF-båd træf  28. - 30. Juni 2019 i Lemkenhafen 

 

Registrering formløs via e-mail til ostsee@if-boot.de  eller Tel. 0171 6223251 
 

Angiv venligst ved registreringen: 
❖ Bådnavn 
❖ Sejlnummer 
❖ Antal besætningsmedlemmer 

 

http://www.svlf.de/
mailto:ostsee@if-boot.de
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29. Juni- Lørdag 

Klokken 10:00: Velkomst ved signalmasten, med efterfølgende skippermøde før 

Venskabskapsejladsen.  

Om aftenen fælles grillning. Den tyske IF-Klub stiller et fad øl (60 Liter) til rådighed! 

 

30. Juni- Søndag  

Afgang – alt efter behag. 

 

 

 

En fælles morgenmad mod beskeden betaling kan organiseres Lørdag og/eller Søndag. 

Venligst angiv dag og antal ved tilmeldingen. 

 

Vi ser atter frem til talrige tilmeldninger.  

Husk at gøre andre IF-sejlere, og ikke at forglemme M26-sejlere, opmærksom på dette 

herlige træf. Alle er hjertelig velkomne! 

 

Husk venligst "Tidlig tilmeldinng letter organisationen.“ 

På vores hjemmeside www. if-boot.de under rubrikken <Reviere> <Ostsee> og, så vidt 

adressen er os bekendt, via e-mail vil vi holde Jer orienteret om den videre udvikling. 

I glad forventning om Lemkenhafen og en smuk sejlersommer 

hilser Jer 

 

 

Jeres Revier- repræsentant for Østersøen 

Hans König 

 

E-mail-  : ostsee@if-boot.de  

Tel.  : + 49 171 6223251 

IF-båd  : Muffe 

Sejl nr.  : GER 1788 

VHF-Kalde : DJ7673 

http://www.if-boot.de/
http://www.if-boot.de/index.php/reviere/ostsee/239-9-if-boot-treffen-2018-in-lemkenhafen-auf-fehmarn-2
mailto:ostsee@if-boot.de
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Billede 1 / Lemkenhafen en af de smukkeste havne ved Østersøen 

 


