
 Træf 2022. 
Lørdag den 6 august afholdes der træf Albin Express.  

Destinationen hvor vi mødes, er i 2022 en feriehavn beliggende centralt i 
Danmark - elt præcist Ballen havn på Samsø. Her vil vi samle os på den sydlige 
mole fra lørdag eftermiddag og frem til søndag formiddag. Der vil vælles grill om 
aftenen, samt andre mindre arrangementer. 
 

Træffet er åbent for ALLE, som sejler Albin Express, og alle vil komme sejlende 
med både der er fyldt med gryder-potter-pander-kalecher mm. Kapsejlads er 
udelukket og hygge samt erfaringsudvekling prioriteret højest "#$% 
 

Hvad skal der så ske ved dette træf? Svaret er nemt!  
Denne dag skal vi hygge og nørde om vores dejlige bådkonstruktion Albin 
Express. En båd der er billig, som kan benyttes til kap- og tursejlads, og dermed 
giver os alle gode oplevelser og timer til havs, samt i feriehavnene. Ikke mindst 
denne lørdag i Ballen havn. 
 

Vi håber at se sydmolen i Ballen havn fyldt med Albin Express. Arrangementet er 
for alle, også ikke medlemmer af Express klub Danmark og tilmelding er ikke 
bindende. Man kommer bare på dagen, hvis det er muligt for båd og besætning. 
Dog må man må meget gerne sende info til Lars Vejsager DEN-856, om man 
påtænker at deltage - og gerne flere måneder og uger før.  

Der er også oprettet Facebook begivenhed, hvor man uforpligtigende kan 
tilmelde sig, samt komme med spørgsmål og kommentarer. 

Vejledende / udkast til Program 

Lørdag 15:30 Velkomst og samling på sydmolen 
med en tår og drikke og evt. lille 
aktivitet 

Lørdag 18:00 til 19.00 Der tændes op i grillen. Efterfølgende 
er der fællesspisning af den hver især 
medbragte mad 

Søndag 8.30 Fælles morgenbord (kaffe medbringer 
man selv) med simpel anretning 
sponsoreret af Express klub Danmark 

Søndag 9.30 Tak for 2022 træf ses i 2023. 
 

Spørgsmål og uforpligtigende tilkendegivelse om deltagelse på mail til 
Vejsager@gmail.com eller sms 3062972 til DEN-856 Lars Vejsager Jørgensen 


