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BESTYRELSEN
FORMAND........... Vagn Skakon
D-BO Rolf Krakes Allè 13

2860 Søborg
Tlf.: 39 69 16 27

NÆSTFORMAND....... Kjeld Christensen
D-395 'Elmehusene 94

2600 Glostrup
Tlf.: 42 45 52 46

KASSERER . . . . . . . . .. John Nygaard
D-31 Hyrdeengen 203

2625 Vallensbæk
Tlf.: 43 62 09 88

SEKRETÆR . . . . . . . . .. Erik Andersen
D-226 Orebyvej 69 A

4990 Sakskøbing
Tlf.: 53 89 66 95

BEST. MEDLEM . . . . .. Arne Knudsen
D-107 Morelvej 60

5250 Odense SV
Tlf.: 66 17 40 33

SUPPLEANT . . . . . . . .. Niels N. Christensen
D-237 Byvej 24

5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 36 20

SUPPLEANT . . . . . . . .. Johnny Thyren
D-248 cammelqards Alle 152 TH

2665 Vallensbæk Str.
Tlf.: 43 54 88 20
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Kredskontakter

Til leje:
2 telte + AP
(Sjælland)

L-23 NYT

Sejlmåling +
kapsejlads

Til leje:
2 telte + AP
(Fyn/Jylland)

Dlmsekassen +
nye ideer

for næste nummer af L23-NYT er MANDAG 13.10.01 -94
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1 ønskes en glædelig jul,

samt et godt nytår.
I,

NR. 5 DEC. I993
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Vi ønsker følgende nye medlemmer
velkommen i L 23 klubben.

D 20 SVEN S. STORM

D 91 PETER TORP

D 273 STEEN ERLANDSEN

D 373 TORBEN HANSEN

Herfra ønskes alle en rigtig
god JUL samt et GODT NYTÄR.

REDAKTIONEN.

2

LIMFJORDS KREDSEN

Efter at have sendt brev til L-23 medlemmerne
i maj med opfordring til et kredsmesterskab/
træf i Limfjorden, med det resultat at kun én
tilmeldte sig, så det jo ikke ud til, at der
var særlig stor interesse for et kredsmester-
skab, måske p.g.a. de store afstande i Lim-
fjorden. Tilmeldte og jeg var dog enige om at
prøve igen og minsandten om ikke det væltede
ind med forhånds-tilmeldinger og en positiv
interesse for et L-23 træf.

Datoen blev den 18. sept. med start fra Sil-
lerslev på Mors og med mål i Struer, med en
runding omkring Doverodde på Thy, en distance
på ca. 27 s.mil.

Der var otte der viste interesse, da det end-
nu var rimeligt vejr i Danmark, men ugen op
til stævnet druknede vi jo i regn og kuling,
så et par gæve gutter fra Ålborg meldte afbud,
hvad jeg godt forstod. (D-222 næste gang skal
du nok modtage en invitation fra mig). En tre-
die fik besøg af en Drabant 24 i sit cockpit,
så var den sæson forbi.... hvem sagde vigereg-
ler! Der var en der meldte fra i sidste Øje-
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blik, problemet var mangel på gaster.
Vi blev dog fire både der tørnede sammen til
et kredsmesterskab/træf på Mors, til et efter~
årsvejr uden vind, men med en masse sol -
pragtfuld vejr.
Kredsmesterskabet blev afholdt sammen med kap-
sejladsen "Fjordfræseren", så vi var ialt 47
blandede både til start. (Mange i Limfjorden
anno 1993).
Den vind der var, var meget ustabil og med
vindspring op til 1800, dog forstod D-358
(jeg tror at han kender vejrguderne) at ud-
nytte den fuldt ud, han førte fra start til
mål og der var aldring tvivl om at han skul-
le være kredsmester. Nr. 2 blev D-153 med kun
en gast ombord - jo kvinder kan godt sejle
ræs, til dem der ikke ved det. D-324 blev fan
get i et vindstille områdecg måtte tage piske-
riset til hjælp for at kunne nå hjem i tide.
Vi D97 nåede ikke i mål i Struer, vi fik pro-
blemer da hjemhavnen nærmede sig (Gyldendal
7 mil før Struer). .
Til næste år bliver kredmesterskabet afholdt
midt i august, sammen med en kapsejlads der
hedder "Fur - Livø Rundt i Otte Tal", med
start og mål i Nykøbing Mors.
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Så med optimismen i behold, tror jeg vi kan
blive et felt på 6-7 L-23er, da vi næsten
alle har lige langt at sejle, Nykøbing Mors
er ca. midt i Fjorden.
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Med sejlerhilsen
D-97

Palle Kjær
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- Det har det nemlig med at
tære, især på aluminium.
Derfor er det vigtigt, al du beskytter din
mast mod saltvandssprøjt. Til delte
brug har John Mest udviklet et silico-
naholdigi specialmiddel. som renser,
beskytter og konserverer rnetelover-
(leader al eloxaret aluminium og rustfrit
St I.
-Beskyt din mast- indeholder ikke sy-
rer eller alkalier og beskytter eflekiivi
de behandlede emner.
Hvis din master rigtig snavset ber du
lerst bruge -Rens din mast- . _.
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VINTERTILBUD
STOREBÆLTS KREDSEN

Nvsuns sz:LFonEN:NG
~ - :9 nususrI- -I ;5. V . .PÅ i. 23 sE.ii_.

VED BESTILLING INDEN D. 15/1 -94 OG
LEVERING SENEST D. 1/3 -94 KAN DU
KØBE L-23-SEJL TIL FØLGENDE PRISER:

STORSEJL incl. 1 reb og måling

GENUA incl. måling

MYLAR GENUA incl.
måling og trimstriber

. TRIRADIAL SPILER incl. måling

FQK incl. måling

Ovennævnte priser er incl. moms.

5.068,- KR.

4.900,- KR.

5.600,- KR.

6.175,- KR.

3.990,- KR.

Euro Sails ApS *
Skovshoved Havn * *
2920 Charlottenlund EURO :ArTlf. +45 31 63 2210
Fax +45 31 63 72 42 SÅILS

QLEQNI CUP

L-23

RESULTQTLISTE UDEN FRQTREK. ULYMFISH PUINTSYSTEM

PLC SEJLNR. NQVN KLUB

1.115-`l/INI-' UUOUU
WUINH

107 KRÆN NIELSEN NSF
32 JESPER CHRISTENSEN NSF
51 ROBERT BECK NSF
194 BJQRNE NIELSEN SVR
238 BJQRNE KRISTENSEN
lél NIELS YSSINE
191 MICHREL MQDSEN NSF
150 FRQNK H. PEDERSEN TSK
22k KNUD LRRSEN NBF

NSF
KS-F

lam-um UUUU uimme-Q

f tal deltagende både : 9
uuint for DNF/D50/PMS/DND/RET/DNS : 16
point for DNC : 15.0

DNF: ikke fuldført, DSQ= dískvalíficeret, DND= disk. (ikke Fratra<)
PMS! sbartfejl, RET: udgået, DNS: ikke startet, DNC= ikke deltaoet

(FILNQVN I QLBL23 Søndag d. 29. Qugust 1993 Kl: 13134)
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NQRDFYNS KREDSEN
L23 TRÆF I ROSENVOLD.

Tidspunktet er sidst i november. Det er aften, og
ilden knitrer hyggeligt i brændeovnen, mens årets
første sne varmhjertigt dækker og tilslører den
evige dårlige samvittighed - haven. (Havestuen,
højbedene og hønsehuset blev etableret før vi fik
skib, og bortset fra hønsene ligner det hele efb
terhânden Tjernobyl).

Tankerne kredser omkring jul. Hvad skal vi finde
på til ungerne? Gadaffe_ønsker sig en ny cykel,
og Sadam er ligeglad med, hvad han får - bare det
er dyrt og larmer. Kristian skal måske have et sæt
nye hynder til Peder Skram - sidste gang vi runde-
de Helnæs sprdjtelakerede en af ungerne dem p.g.a.
søsyge.

Selv kunne jeg godt tænke mig en ny fok - hvilket
måske er naivt set i lyset af gaven på vores 5-års
bryllupsdag i august: 2 sæt nye frølår.

Pludselig ringer telefonen ll!!
"Hallo! Det er Arne fra L-23-klubben. Har du
glemt at skrive lidt om træffet i Rosenvold? Dead- I
line er overskredeg men hvis du skynder dig så ...

“Hold nu k....". Hvordan var det nu det var?
Tænke, tænke, tænke!

Nå, jo! Det var jo nøjagtig ligesom det plejer
at være bortset fra, at vi heller ikke i år høv-
lede ind i havnen for fulde sejl med 5 knob og
Franz brølende: "Ta`den billigste". Vi gik hel-

ler ikke på grund, da vi tog hjem - konen havde
lært at sejle UD-ad efter at have rundet det bet-
te havnehul i Rosenvold.
Når jeg nu skriver, at det gik nøjagtig som det
plejer, så ved deltagerne godt, hvad der menes.
Men for de'udenforstående skylder jeg nok at be-
rette, at vi er en heldigvis voksende klike fra
Fredericia, Bogense, Juelsminde og Middelfart
der hygger os gevaldigt hvert år i Rosenvold.

Efter en fælles velkomst-øl forberedes aftensma-
\ 0den som grilles. Nar mad, vin og varme er svin-

dende, rykker vi indenfor, hvor vi nyder den ob-
ligatoriske irske kaffe, mens ungerne vælter sig
i slik og LEGO. Der udveksles naturligvis gode
(L-23) råd igennem hele seancen, hvorefter vi
hver især lister af, når sjælen er ved at være
fyldt.

Sådan er det bare hvert år - altså dødhyggeligt -
så hvis du/I er i nærheden, synes jeg at i skal

troppe op.

Der var forresten et enket nyt punkt på program-
met; Bjørn -eller var det Henning- blev kåret
som L-23-mester i sjofle vittigheder efter en
lang og hård dyst.

Jeg glæder mig allerede til næste år!

Go' jul til Rosenvo1d'erne - og alle
andre L-23-sejlere.

Helle Strynø
D-260

Peder Skram
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G Findes der blandt L23-klubbens medlemmer bare én, der kan hjælpe mig?

“Vingen" bagest på salingsfæstet i styrbord side er knækket af, hvorfor
I salingshornet ikke kan fastgøres ordentligt til inasten.

Jeg har forsøgt at bore et hul i den resterende del af "vingen" uden
L 23 klubben indkalder hermed til den årlige - held.
generalforsamling .

Jeg har derfor kontaktet John Mast, der har oplyst, at den type
LØRDAG den 12 MARTS 1994 k]__ 1400 _ salingsfæste ikke laves mere (bådenlmasten er fra l983).

1 klublokalerne hos NYBORG SEJLKLUB' _Nyborg' I stedet for at købe nye salingsfæster til en pris af ca. 1.000 kr.
°"°'°'°"""""°""""°"°'°'°"°"'°"°°°' forsøger jegaddennevej omder erhjælpathentehos andre L23-ejere.

DAGSORDEN ifølge lovene: Vflfliähihefi

1. VALG AF DIRIGENT. goaââdemn
2 . KONSTÅTERING ÅF GENERALFORSAMLINGENS Strenclgårdsparken 174

LOVLIGHED, 5600 Faaborg
3. BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLBNE

ÅR. tlf. 62 61 20 73 efter kl. 18.00

l-'I-' I'-*O\O<D`10\U1|>

FREMLEGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB.
INDKOMNE EoRsLAG.
BEs'rYRELsENs PLANER FoR i<omiENDE ÅR.
BUDGE-r EDR 1994.
FAs'i'sii:'i"rELsE AE i<oN'rINGEN'r. ,, A351
VALG I HENHOLD TIL LovENEs PRT. 9 . 1. r
VALG AF REvIsoR SAMT REvIsoRsUPPLEAN'1'. JULEGAVE
EVENTUELT' ` Fik au ikke

bestilt en trøje,
BESTYRELSEN. kan du nåfiet

. - . . . . . . . . - . . . . ~ . . . - . - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - . 0 - endnu. Frlstener udsat til 20
dec, find bestil- --

FORSLAG fra medlemmerne til behandling på gene- lingsjiste frem
ralforsamlingen skal være formanden VAGN SKAKON fra slagte nr- °9
i hænde senest LØRDAG DEN 12 FEBRUAR 1994. Send den straks-

12 13



K B
L23 D305 SÆLGES CA. KR. 85.000,-

selvstyrer, log, WHF, farve TV og cockpit-
telt. Nyt bådstativ, specialsyet vinterpre-
senning m.m..
Meget velholdt båd, har aldrig sejlet kap-
sejlads - skal ses.

ALG

Ny motor 4 HK (Mercury), AP navigator MK 4,

Havneplads kan indgå i handlen.

Karl Ole Simonsen Tlf. 35 26 05 09

-ø,.ø.$'fZ

ll
DAN SA' sToRsE1|.= Blød foa, et reb, naaereb.

FOK Gennemgående sejlpind, hård dug. ,
4L GENUÄ :Hård sejldug.

J32Hägn 1'g'n%gS Seilene sålges hver 1'or sig, eller med økono- -~
ðfi '

Sturlasgade 12 K
v/ islands Brygge
2300 København S.

v

r .

L 23 sejl.
Fornyelse holder vi sejlere igang; gode robuste
kvalitetssejl sælges.

SPILER Tr: radnal

misk fordel samlet.
Erik Rasmussen
D24

'r|f. 65322123.

BØGEÉTRØMS 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 J.

D- 97

D-135

D-23

D-169

D-191

D-226

13-237

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 B9 30

HANS JØRGENSEN
HAVLØKKEVEJ 9
4600 KØGE
TLF.: 53 65 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
5800 NYBORG
TLF.: 65 31 12 97

ERIK ANDERSEN
OREBYVEJ 69 A
4990 SAKSKØBING
TLF.: 53 89 66 95

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

LARS ØSTERGARD
HUSUMGADE 2sI TH _
2 00 KØBENHAVN N.
TLF.= 31 81 46 os
FINN HASAGER
VESTERBROGADE 13 TH
eooo Annus c
TLF.: es 13 79 38

14 15

KREDSKONTAKTER



\\

6 _\`Q, _

*` 9/\ X
_«a_;;-;;;,~7n;;~-;1 -<9ém;1-n=><.{s'p(`,

og 1.7 'o.;=1; : }s'vwl 713 'WH

wv :» mwv9»~';1=w mv
1°_1_=ír.V*3

QL fi§ vv wsëfii
03,1-\- ~\< ., <-» °z°<§* ..

seX i os `i\
:`\_ ° ° ' en 7 °' °

L8 5% H fl=+=~n»“`°*1 1"eo ' -1':;-»»-~~W- .J@~«,n
\ç_~<_ ,\\ .___..._..___ _ _ ,

\°2\\
, \ ol. W. OL. X

`i\
íaisv _:/wè)
star `i\

\ _,
\ 0 O O 0í_:._?.._.

Smgwníheuuimvx

axmmazø/vs “na - SWNA7 \'

8-(o3,.a9 sem)

°*7V ~

_ I
__. `\ 4

9r\;mn1u.a '\_u_ 1.-11 sofwafa \ ä\`u \u

8

(uw 09 ,.0, 'R-fa.-1. -_: -:;_sj»p>|'s'\7')

"40 3 .-»V3-syf)/\fÖ1»no]\_0\f.! 9731-,'

0,, , (N15 'fls Av) 4'wisa.0
i. SL ivâti sov X. °§i
__.._-_.-.......-______..<,._...-_ l, __ ___, , ,.l _. _.. .____,:_f~_Hf,'=?v __“_ago u e `_- ~______

. . .
. ____ _*° ___

_i-i_____:Jfafëf »-»~/
271

__.>.if??_..___

l` co

»'3
f;'“W

I ki/ 'Lø- _ ___ $~ __ _ _ f_ _'____ _:°: ___. t

' s°r 1 i. 2°: N. Li *i
szr< h_~@ e>safiw

_ - ' (au. sv) Nvvd.
k 7 __ ; Å...s

______;__rÉ
_____f`f____-__E__1____J

tå

___fl____.'____
____:§§____

t::::;f;;:::::i T..._.....__.._..Il....._..____.____:íT____J
____;___“

(_

N07. W
nr wi
(01-LS

ams aus
o »° _ _ ~47; 1 d-w=nuu.S sål'

V L 8 RM
pris? I

711. I
Iuu49__7_;_iK| :

, _ 1__l ___, _ :~ fee ~~ *

1 '_ N
_ NSNNIIE)

/
/1=É;___\,{-

.gn'.i|.I\'

^;»\ 09 W. :es “N Aws \ 25 ~}\ U..
`i~~ É6? ' `\

'S2 'I 'l|.L J.'IEl.LJ.Id)|303 (I HGPEIHHVHEILNI/\

` (aas av) ç .nv
3«1;m4°«au.sa°.4.mv)x

: 1 _ ,
(SW K/ L-wnvm.-ndzvz: 19'n.=: -s\_r1|v;_1\ U

Å-_; 9 ______________,
___.. ...._._____ U "“""'~-

U \>~n


