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gerende. Dog irriterer de råt tilskårne
hulkehlindgange meget under tilrig-
ning. Det nytter jo ikke meget at føre
storsejlsfaldet til cockpit, når der
kræves en person ved masten til at
»føde«.
Det samme problem har man ved
rebning. Hvis man vil anvende tradi-
tionel »slap-reefing« med forliget på
krog og agterliget trukket ned med
line, er storsejlsfaldet på ruftaget kun
en upraktisk illusion. Hvis man allige-
vel skal på dæk, skal det naturligvis
sidde på masten, men når der er ud-
viklet billige og enkle systemer, som
kan plagieres af enhver, skulle be-

sætningen gerne kunne blive på det
til den beregnede sted. Udgifterne til
disse forbedringer er beskedne, men
rebesystemet kan i al fald klares som
»gør det selv«-opgave.
Sejlene var på prøvebåden fra Elv-
stram og stod perfekt med skyldig
hensyntagen til luvgirig heden.

Dækslayout og
cockpit
Treadmasterbeklædning og det let
buede fordæk giver en dejlig ar-
bejdsplads ved spilerbomninger eller
klargøring af ankeret fra den prak-
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Pantrykassen er sømmet sammen og
ikke særlig praktisk.

tiskeankerbrønd i stævnen. Anker-
brønden kan få det til at gyse i en
kapsejler, men tursejleren fryder sig.
Det spejlblanke ruftag er derimod
temmelig farligt og kræver tilvæn-
ning. Den smalle passage fra side-
dæk til cockpit frister til et enkelt
skridt på ruffet, men det gør man kun
en gang, hvis det er fugtigt.
Prøvebåden var forsynet med en-
hånds-cleats og til genua/spilerfald
en velfungerende spilaflaster fra
John Mast. De fire ret spinkle spil vir-
kede tilstrækkelige. Spilerskøderne
var forsynet med ind/ned hal, hvilket
jo letter spilerarbejdet kolossalt for
den mindre rutinerede.
Cockpit'et er virkelig stort, 3-4 men-
nesker under sejlads og 6 i havn,
hvis de kan Ii' hinanden.
Løjgangen kører lige foran nedgan-
gen. Detsparer plads, men kan være
lidt upraktisk. Kistebænkslugerne
lukkes knagende med et kraftigt be-
slag, som konsekvent bør lukkes, da
vandet kan passere denne vej ind i
selve båden, og derved gøre det
selvlænsendecockpit til grin.
I.øvrigt er kistebænkenestore nok til
at rumme hele sejlgarderoben og alt
udendørs grej og tøj. I en så lille båd
er man nødt til at overholde en våd
og en tør afdeling.
En spray-hood vil ikke pynte, men L
23 er forberedt til den, og det er jo
dejligt at undgå vand gennem skyde-
kappen.

Irid%etning om læ
Miniature-pantry-vasken er anbragt
præcis der, hvor man helst vil sætte
sine ene fod, hvis man' skal om læ og
hygge sig. Det har den praktiske for-
del, at vasken altid er over vandfla-
den, også ved stor krængning, hvil-
ket sparer megen skruen på søventi-
ler, og samtidig er der jo begrænset
plads. Primusapparatet har sin faste
plads, og der er rimelig mulighed for
at anbringe bestik og forråd, men alt i
dukkekøkkenstil.
I styrbord side finder man et ejen-
dommeligt stuve- eller skabsarran-
gement, hvis funktion og berettigelse
ikke var indlysende. I dette område
var der forsøgt med listeafslutninger.
I øvrigt var finish meget spartansk
eller slet ikke til stede. Råt tilsavede
kanter og huller giver et meget ufær-
digt præg, som ikke helt stemmer
overens med den nydelige oregon-
garnering eller den nuværende pris.
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Salonbordet forskydes på mastestøtten.
Der er hyggeligt on bord, når man først
er anbragt.
Der er oregongarnering i ruf tag, men al-
le kanter er råt afskåret el/er listerne
søm met fast.
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