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For at et blad skal
være levende, bør man
deltage i debatten og
udformningen af de
forskellige indlæg el-
lers bliver det noget
ensidig. Det behøver
ikke altid dreje sig
om sejl og båd.

M.V.H.
Vagn D80 _
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SKAL DER TIL FOR AT

VÆLTE LÆSSET????

Et stabilt medlemstal og en økonomi der hænger
sammen er jo rart for enhver klub - også for
L23-klubben. Når man så på side 12 i juni num-
meret læser at 50% af medlemmerne ikke har be-
talt endnu, så løber det koldt ned ad ryggen
på os i bestyrelsen. I Danmark har det altid
været kotyme, at klubledelserne arbejdede gra-
tis udfra ideologiske grunde. Men der skal væ-
re noget at arbejde med og for. Medlemmerne
får forhåbentlig lidt oplysning og inspiration
gennem medlemsbladet, der fortæller om køb,

salg, træf og andre aktiviteter, som kan glæde
de L23 ejere der gør brug af tilbuddene. Sam-
tidig er det sociale sammenhold jo ikke at for-
agte. Jeg vil derfor opfordre

til L23-klubben fluks udfylder giroblanketten
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og begiver sig til postkontorets indbetalings
skranke samme dag. Det er meget kostbart at
sende rykkere ud, og den eneste der tjener på
det er jo postvæsenet. Vores kontingent-stør-
relse svarer til 107 cigaretter om året. Mindre

end 1/3 smøg om dagen året rundt. Billigere
kan det vist ikke gøres. Det har altid været
klubbens målsætning at hæve og fremme et godt
socialt og kammeratligt samvær hos både ældre
og yngre årgange. Derfor blev det for mange
år siden vedtaget, at man fik udbetalt 50 kr.
pr. båd ved fremmøde til et træf i kredsene.
Det er derfor med dyb undren at klubbens kas-
serer - John Nygaard - konstaterer, at halv-
delen af de både der skal have tilsendt de
50,- kr. endnu ikke har betalt kontingent.
Vi blev dog enige om at det måtte være en
forglemmelse af de mindre heldige. Ved fremtidi-
ge træf vil jeg bede kredsformændene om at
kontakte kassereren angående restancer inden
udbetaling sker.

Derfor vil jeg bede jer om, fremover at be-
tale inden betalingsfristen er overskredet.
Andet kan man faktisk ikke være bekendt,
selv om det er sparetider.

Vagn D80
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D-42 D-58 D-61 D-67 D-69
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-362 D-364 -376 D-378
-380 D-381 -385 D-400

Er dit nr. "UDTRUKKET" ,har
du en sidste chance for stadig at
være medlem af L-23 klubben ved
at indbetale kr. 150 - INDEN DEN
1. NOV. 1993 på giro 8189617.
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Følgende har endnu ikke betalt
1 ' derse kontingent for I993 !
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Månedensponræt
Ole Risager dansk
kølbådsmester

v/ Helge Petersen

Redaktionen mødte en nykåret dansk
kølbådsmester på havnen, og da det
ikke er hverdagskost i Vallensbæk
Sejlklub, besluttede vi at tage en
snak med Ole Risager.

Hvor mange år har du været sejler?

Det tog sin begyndelse i 1976. Jeg
var tiltrådt som lærer på Egholms-
skolen et par år tidligere, og da
jeg var kommet tæt på vandet, kom
der også en naturlig trang til at
komme ud på det.
På det tidspunkt var min store hob-
by jagt og fiskeri, og for at kunne
dyrke dette på vandet købte jeg en
skydepram. Prammen lå for svaj ud
for Sandvejen.

Da Strandparken var blevet etable-
ret blev det samtidig forbudt at
ligge for svaj i bugten, og jeg
købte derfor en havneplads i Val-
lensbæk Havn.
Her oplevede jeg en aften bådene
komme ind efter en aftenmatch, og
da jeg så disse prægtige sejlbåde
komme ind, blev jeg grebet af
lysten til at prøve.

Hvornår tog det så fart?

I 1982 kom jeg på sejlerskole. Det
var med Jens Ole Hestbæk som lærer,
og foregik i Jens Ole`s Shipman 28.
Da Jens Ole samtidig nanglede en
gast til tirsdagsmatcherne fik jeg
tilbuddet og slog straks til.
I starten virkede kapsejlads totalt
uoverskueligt, men efter sommer-
ferien begyndte det at tage form i
min begrebsverden, og det medførte
også at den store interesse kom.

Du har selv sejlbåd?

I foråret 1983 blev jeg den lykke

ië

lige ejer af en L-23, som blev døbt
Maria Kristina. Allerede samme år
sejlede jeg kapsejlads.
En af mine elever, Jan Christensen,
kom med som gast, og heldigvis er
han med endnu.

Den allerførste aftenmatch gik
langt over forventning. Vi vandt,
og var helt oppe på de lyserøde
skyer. Det viste sig dog at være en
enlig svale, for det blev til lut-
ter nederlag resten af sæsonen.

Hvornår deltog du første gang i et
DM?

Det var i 1987 og det blev til en
for os hæderlig 12. plads. i 1988
opnåede vi en 24. plads, men betra-
gtede resultatet som en milepæl
fordi vi i flere af sejladserne
blev bedre placeret end Kaos fra
Hvidovre. Netop den båd havde vi
haft flere dueller med på bugten,
men det var hidtil ikke lykkedes at
komme foran dem.

De gode resultater kom forholdsvis
hurtigt.

Ja, allerede i 1989, hvor DM blev
afviklet i VSK, lykkedes det at
blive nr. 3. Besætningen var blevet
suppleret med Michael Hestbæk, og
det var en klar forstærkning.
I 1990 blev alt sat ind på at nu
skulle det være. Jeg havde købt et
nyt stel Elite-sejl, og de gav en

Side 24
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virkelig god fart i båden. Desværre
blev det kun til sølvmedaljer, hvi-
lket også var resultatet i de ef-
terfølgende to år.
I 1992 løb en anden VSK'er Peter
Hemp-Bentzen med guldet.

Har du skiftet ud i besætningen
undervejs?

Det er nu ikke meget. Jan har som
sagt været med fra starten, men fra
1992 kom Sten Christensen med, og
han var også med til at vinde i
Faxe Ladeplads.

I fik en kanonstart ved DM.

Ja, den første dag sejlede vi 3
sejladser, og det blev til tre før-
stepladser, i en god vind på 8-13
m/s. På andendagen blev vi nr. 2 og
7, og så var DM'et i hus. Vi valgte
derfor at blive i land på tredjeda-
gen, bl. a. for at skåne materiel-
let. De sejl jeg brugte var de gode
Elite-sejl fra 1990, så også havn-
ens sejlmager kan lave sejl, der er
med helt fremme.

Skal I forsvare mesterskabet i 94?

Det var aftalen da vi havde fået
medaljerne, at også i 1994 er vi
deltagere i DM.

Jan, Steen og Ole med medaljerne.

Du har et par piger der sejler?

Min yngste datter Kristina pá 11 år
sejler optimistjolle, og jeg har
den. store glæde, at hun også er
utrolig glad for at sejle med i
L23-eren.
Desværre sejler min ældste datter
Maria ikke mere, ligesom min kone
heller ikke er nogen søulk.

Da redaktionen sluttede af med at
ønske Ole tillykke med det første
mesterskab, fik vi at vide at det
ikke var det første.
I 1992 var Ole i Tønsberg i Norge
for at fejre svigermoderens runde
fødselsdag, og os der kender Ole
kan forestille os, hvordan det har
rykket i ham for at komme på havnen
og kigge på både.

Svigermoderen så "løven gå rundt i
buret" og gav Ole tilladelse til at
gå ned og lure nogle fiduser hos de
norske skippere.
Netop i de dage blev der i Tønsberg
Sejlforening afholdt norske mester-
skaber i IOD-klassen, og da en af
besætningerne ikke var fuldtallige,
blev Ole kapret som spilergast.
Selv om båden, da Ole tiltrådte sin
tørn, lå pænt nede i præmierækken
lykkedes det med den danske gast at
hjemsejle det norske mesterskab.

Redaktionen iler med et forsinket
tillykke.
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NR NR. KLUB..

1 SB NS? L
60 NSF L
62 NSF L
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64 TSK L
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L
L
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50
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6. START KL.

.SEJLNR.. DH-BB

5.
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SØN
SØN
SØN
SØN
SØN
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SØN
SØN

KLOKKEN

01.48.08
03.23.31
03.26.10
03.31.47
03.50.26
04.56.03
06.31.06
07.17.38
07.27.01

33.58.08
35.33.31
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35.41.47
36.00.26
37.06.03
35.41.06
39.27.38
39.37.01

35.36.
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ll
40
42
45
54
77
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117
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Prznie
Præmie
Præmie

Den nye

Svelmø Helnæs L.bæI|.b, Æbelø

Li I legr.
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Storebæhs Thurø Svendborg

bro Rev mål

D-32 Panik 18:35 22:35 04:45 09:30 13:40 21:15 00:35 01:48
D-51 Unpti V 23:00 oa=oo 1”1=4s 16:00 23:00 02:15 03:23
D-238 Fister 18:30 22:45 05:12 11:45 16:05 zz=s0 02:50 03:26
D-16 Lady 03:31
D-332 Campus 18:40 22:50 05:30 12:30 17:00 23:30 02:15 03:50
D-169 Pi'r . 18:50 23:10 13:30 15:00 23:30 03:00 04:56
D-50 Carol 19:00 23:15 05:45 12:30 is=4s 00:30 05:45 06:30
D-340 Blondie 18:30
D-303 Kluk 18:45

23:10 06:00
23:10 06:00

15:00 18:30
12:05 16:38

01:20
02:05

04:20 07:17
06:05 07:26
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Efter flere henvendelser fra medlemmer har
jeg fået et virkelig godt tilbud.
En sweat-shirt af god kvalitet med sort
L23 logo på venstre bryst.
Prisen vil afhænge af antal bestillinger.
Ved bestilling på min. 50 stk. vil prisen
blive
PR. STK. KR. 130,- incl. moms
+ FORSENDELSE. KR. 25,-

Farver VOkSne: HVID - SORT - NAVY - GRØN

GUL - RØD - PINK - GRÅ -

BORDUAUX.

Farver børn: HVID - SORT - NAVY - RØD

Ved farvevalg, hvor sort logo ikke er egnet, l
vil merpris for farveskift være3 kr./trøje.
Farven er hvid.
Trøjer i XXL - XXXL beregnes et tillæg på 10%.

Bestillingsliste + check
sendes til: . . . . .. Nils N. Christensen

Byvej 24
5600 Fåborg
D 237
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- det nemlig med at
tære. især på aluminium.
Derfor er det vigtigt. at du beskytter din
rnasi mod saltvandssprøit. Til dene
brug har John Mast udviklet et silico-
nenoldigt specialmiddel som renser,
beskytter og knnserverar molalovsr-
llzäsr al sloterel aluminium og rustfrit
Sl .
-Beskyt din rnasi- indeholder ikke sy-
rer eller alkalier og beskyner ellektivl
de behandlede smnor.
Hvis din mast sr riglig snavset bør du
lørsl brugs -Rens din mast- . . _
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En "anden slags' sommerferie! Sådan startede min kones veninde sam-
talen om en sejlerferie sammen med andre sejlerkammerater. Måske ikke
så mange, men alligevel. Og det skal ikke være i sådan noget "små-
pjat" som det i har. Næh-h, der skulle være højt til loftet og man
skulle kunne ligge indstrakt på tværs af båden uden at få mændenes
sure tæer i hovedet, når man nu lå der lige i midten. Der skulle i
hvert tilfælde være plads til tre personer på tværs, for hun gad
overhovedet ikke ha' bekymringer om at falde over bord. Det kan i
selv more jer med ytrede hun. Mine indvendinger om at det ville være
et sønderknusende slag for min families tegnebog og bankbeholdning,
samt at vi vel kunne sejle lidt eskadresejlads rundt i Danmarks far:
vande. grille lidt her og der og ellers bukke hovedet hvis madlav-'
ningen skulle foregå ombord, blev hånligt fejet til side med bemærk-
ninger som: “Plastbaljer er noget som man vasker op 1'. - 'Jeg gider
ikke støde hænderne mod noget, når jeg strækker mig i køjen.' - 'Hvem
siger at det skal være i Danmark, og at det skal være dyrt - bare lad
mig organisere det, - så får i besked om senest en uge'. Jeg tog den
mistroiske mine på og ville lade det komme an på en prøve. Efter 10
dage lflurrall) fik vi et kort med beskeden: "Vi mødet hos Jan - lør-
dag kl. 19.00, medbring selv vin til maden." Efter introduktionen af
turen der skulle gå til Holland, fik vi udleveret et program med mø-
dested, dato, tid o.s.v..

Mødestedet var Harlingen ca. 20 km nord for Zuiderdæmningen melllem
14.00 og 18.00 første lørdag 1 juli, på en kuf med et dansk flag i
hækken. Skipperens navn var Jan og førstemandens Inger. Et pænt ægte-
par der havde istandsat en af de fredede fladbundede stålbåde med
svingsværd på begge sider. Den Hollandske stat forpligtiger ejerne af
disse både til at renovere og vedligeholde dem, samtidig med at sta-
ten giver billige kortfristede istandsættelseslån.

Vel ankommet til Harlingen, gik jagten ind på kuffen, hvor pokker den
så lå henne? vandstanden var lav, ca. 2,8 m under daglig vande grun-
det et kraftigt nordvestgående højtryk, og man så næsten kun master.
Hækflag i alle landes farver var placeret dybt nede under kajkanten,
hvis højde også skulle tage hensyn til højvande. Efter 2 rundinger 1
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den ret store todelte havn fandt vi den endelig ved et tilfælde.
Kaldenavnet var:'SkLl for Sussie." Navnet på vores igangsætter. Baga-
gen ud af bilen og ad trapper ned til kajen og derfra ned ad lodrette
stiger til bådene. På tværs ud over havnen til båd nr. fire, der lå
syv, og man følte sig hensat til Sejerby eller Ballen havn en solrig
højsommerdag. Hålestokforholdet var bare anderledes. Bilen parkeredes
ved siden af indgangen til byens kirke og der blev fjernet lidt af
tændingssystemet.

Tilbage på båden holdes skipper og besætningsmønstring og møde kl.
18.05. Vi erlægger prisen for en uge 1.000,- DKR pr. næse incl. al
form for mad, øl, vin og spiritus (GENEVER). Dog var der nye regler
der skulle overholdes| Geneveren måtte først indtages efter anløb af
ankomsthavn og max. 4 øl om eftermiddagen matte være passende. Grun-
den var erfaringer med nogle tyske herreselskaber han havde haft om-
bord et par uger forinden, og her havde Inger og Jan været nødsaget
til at afbryde turen fire dage efter start. Men kunne prisen være
rigtig? Kun 2.000,- kr. for et par om ugen, og halv pris for ungerne.
Ja, det gik jo ikke igennem bureau, som han sagde. Og pladsen, ja vi
kunne alle 18 danse dfilnüfl og så havde skipper + kone et meget stort
lukaf forude plus et dejligt lukaf til en messedreng,der var en me-
get sød ung pige.

Aftenen tilbringes i en indonesisk restaurant sammen med de danskere
der gik fra borde og erfaringer udveksledes her sammen med de 'pro-
fessionelle."

Næste morgen tidligt op og under bruseren. Klædes behørigt på, d.v.s.
short! T-shirt og sko. Vinden er nu kun 3-4 sek.m., der er rigelig
tid til morgenmad, og solen skinner fra en skyfri himmel. Vi skal
først dampe af kl. 10.21, før vender tidevandet ikke. Det var sat---,
men han har jo nok forstand på skidtet. Imens får vi tildelt rollerne
Om bord 09de går pl skift hver dag. Rorgængeren er det rigtige ord
her om_bord. Det viser sig, at man næsten gar med rorpinden, der er
2,45 m lang. 'Drej i tide når vi skal rundt om hjørnerne' lyder Jans
formanende ord. Svingsværdene hæves og sænkes med ø10 mm stålvirer på
spil.

Klokken er 10.00 og Jan har startet jerngenuaen på 8 cylindre. Alle «
skal ud, og her hjælper man hinanden, for der skal passes på klenodi-
erne. Ude i Vadehavet bliver sejlene hejst, og der skal virkelig hives.
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Storsejlet vejer ca. 200 kg foruden gaflen påmonteret med et større
grantræ. Her er der virkelig brug for grej af dimensioner. Tovværket
ligner næsten det der findes i gymnastiksalene i de danske folkesko-
ler. Vi sejler mod øen Texelgwmd for Den Helder og vender så næsen
mod slusen i Zuiderdæmningen. Den er ganske simpel enorm, og vi sy-
ner ikke af meget her. Højdeforskellen er kun på et par meter i dag
pa dette tidspunkt, og slusen adskiller Nordsøens “næsten' rene vand
med det kvælstofholdige vand i Ijsselmeer, som hollænderne kalder
Zeudersøen. Søen er næsten selvlysende grøn af alger og i denne var-
me kan man ikke se 5 cm ned. Gad vide hvordan fiskene finder madding
på krogen her? De må have en forbandet god føle- og lugtesans og de
eneste der uden problemer kan blive fede her, er vel karper der blot
behøver at spærre gabet op.

Vi sejler rundt på græsplænen et par timer og øver håndtering af båden
og herunder begynder bagbord sværd at sætte sig fast så vi md ud på
fribordet for herefter at hoppe på det ca. 10 cm tykke stykke egetræ
der er indfattet af tykt kantjern. Vi holder godt fat i lønningen, for
ingen ønsker en dukkert her. Et par af de dovne har fået hængt en hæn-
gekøje op under bovsmqdet og skiftes til at holde en halv time fri ef-
ter en dejlig frokost hvor der intet manglede. Og der efter kaffe med
kage - alt perfekt. Overnatning skal finde sted i Staveren på den
nordøstlige side af søen forklarer Inger, og skal være der senest kl.
17.00 for ellers får vi ikke en plads. Som aftensmad skal vi have -
Hutspot met klapstuk -; gad vide hvad det er? Desserten kan vi klare
her og nu, Pannekoeken met ejs. Og genever ikke at forglemme, den fin-
des i alle mulige udgaver. Hovedretten,viser sig at være noget i en
gryde der er fyldt med løg, kartofler, gulerødder, ærter og oksekød i
dejlig blanding. Alle drikker Heineken.

Alle er mætte og hjælper med opvasken i holdinddeling. (Her fik Sussie
ikke ret). Dagen sluttes af med en lang travetur og i havnen ser jeg
forskellige vindror som fotograferes. Jeg taler med flere af skipperne
om deres effaringer med de monterede ror og synes umiddelbart bedst om
et engelsk og italiensk, hvorimod det tyske virker mest stabilt. Det
fylder bare utroligt meget og skal boltes på hækken.

Vi afslutter aftenen med jazzmusik om bord med vores medbragte orke-
ster. Klarinet, trommer og banjo lyder forrygende sammen med sang og
dans på kajen, hvor mange tilløbere deltager. Ungerne er gået til køjs
og vi tørner ind efter et par små våde og tandbørstning plus vask.

Vi glæder os alle til i morgen, hvor vi skal ind i de små søer og ka-
naler øst for byen.

Fortsættes . . . . . . . ..

Vagn D80
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STORSTRØMS KREDSEN

Lørdag d. 11. sept. afholdt Sakskøbing
Bådelaug FLEMMING'S FAVØR CUP 93.

Jeg forsøgte om denne sejlads kunne friste
til større fremmøde af L23'ere, hvis vi
brugte den som kredsmesterskab. Kære venner
der mødte sølle 2 både til start, til trods
for at der ligger mange L23'ere i områdetlll

Sejladsen blev, trods styrtende regn i
starten, en succes. Vejret klarede op alle-
rede i 1. start og artede sig fint resten
af dagen. Der blev sejlet 4 sejladser på
en ny type bane. Den var relativ kort ca.
4% sømil, men en spændende kombination
hvor der skete meget. Jeg kan kun anbefale
at man møder op næste år så vi kan få et
rent L23 løb.
SUVERÆN VINDER AF DE 2 L23'ere BLEV

JEPPE SØNDERGÅRD I D10 KNALSKALLEN

TILLYKKE MED DET

D226 ERIK
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K B Are
Fleksibelt bádstatív (brugt) til salg

Stativ til Vinteropbevaring af L23 eller lignende båd-
type sælges. Stetivet kan stilles ved hjælp af skinner
og kan adskilles {til opbevaring eller transport). Det
er lavet af jern.

Mål: Grundramme 200 x 400 em
Faste støtteben . 120 cm
Forlængere m. støtteplade 30 - 40 cm

Iris: 500 kr.
Henvendelse: Peter Berg - tlf. 42 23 12 07

li II li ll ll ll li ll ll

På I 123§9_ §ÆT.:GES_ _ 22;0Q0i'_KB-

Værftapteret hos Peter Bjørn Olsens Skibsværft.
Søsat 1984, meget velholdt, aldrig sejlet kap-
sejlads, storsejl 84, genua, fok og spiler 90,
alle forsejl rullet. Evinrude 4,5.
Besigtigelse og rekvirering af 2 siders udstyrs~
liste gennem

BÅDAGENTEN LYNETTEN TLF. 31 54 02 60

BILTLF. 30 33 52 60

BØGESTRØMS KREDSEN

ISEFJORD KREDSEN

KØGE BUGT KREDSEN

LILLEBÆLTS KREDSEN

LIMFJORDS KREDSEN

NORDFYNS KREDSEN

RANDERS KREDSEN

SILKEBORG KREDSEN

STOREBÆLTS KREDSEN

STORSTRØMS KREDSEN

SYDFYNS KREDSEN'

ØRESUNDS KREDSEN

ÅRHUS KREDSEN

D-129

D-250

D-140

D -16

D- 97

D-135

D-23

D-169

D-191

D-226

D-237

D-330

D-384

MOGENS DILLING-HANSEN
STRANDVEJEN B
4654 FAKSE LADEPLADS
TLF.: 53 71 61 30

JAN NIELSEN
BOVELGÅRDSVEJ 41
4050 SKIBBY
TLF.: 42 32 89 30

HANS JØRGENSEN
HAVLØKKEVEJ 9
4600 KØGE
TLF.: 53 G5 24 04

TOM MØLLER
DAMGADE 18 A
6430 NORDBORG
TLF.: 74 45 42 13

PALLE KJÆR
GYVELHØJEN 16
7860 VEJBY
TLF.:

BJØRN HØJGÅRD
SØBALLEVEJ 71
5270 ODENSE N
TLF.: 65 97 85 73

JØRN HORNEMANN
SOLSIKKEVEJ 24
8900 RANDERS
TLF.: 86 42 98 71

POUL FISKER
THOMAS HELSTEDSVEJ 16 B
8660 SKANDERBORG
TLF.: 86 52 52 14

MICHAEL MADSEN
KARENS VEJ 4 A
5300 NYBORG
TLF.: 65 31 12 97

ERIK ANDERSEN
OREBYVEJ 69 A
4990 SAKSKØBING
TLF.: 53 39 66 95

NIELS N. CHRISTENSEN
BYVEJ 24
5600 FAABORG
TLF.: 62 61 36 20

LARS ØSTERGARD
HUSUMGADE 251 TH
2 oo KØBENHAVN N.
TLF.= 31 81 46 os
FINN HASAGER
VESTERBROGADE 13 TH
8000 Axnus c
TLF.= ae 13 79 38
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