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BESTYRELSEN...........
FORMAND
D-80

NÆSTFORMAND
D-237

KASSERER
D-31

SEKHETÆR
D-226

BEST. MEDLEM
D-107

SU PPLEANT
D-248

SUPPLEANT
D-129

Vagn Skakon
Roll Krakes Allé 13
2860 Søborg
11f.: 39 6916 27

Nlls N. Christensen
Byvej 24
5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 36 20

John Nygaard
Hyrdeengen 203
2625 Vallensbæk
Tlf.: 43 62 O9 88

Erlk Andersen
Orebyve| 69A
4990 Sakskøbing
53 89 66 95

Arne Knudsen
Nlorelvel 60
5250 Odense SV
Tlf.: 66 17 40 33

Johnny Thyren
Gammelgårds Allé 15 2.lh.
2665 Vallensbæk Str.
Tlf.: 43548820

Mogens Dllllng-Hansen
Strandve|en 8
4654 Fakse Ladeplads
Tlf.: 53 71 61 30

M~ «

Kredskontakter

Tll Lele:
2 telte + AP
(Fyn/Jylland)

L23-NYT

Sellmållng +
kapsejlads

Dlmsekassen
+ nye Ideer

11l Ie|e:
2 telte + AP
(Sjælland)

D N E for naeste nummer af L23-NYT er MANDAG D. 23.51.94
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Vi ønsker følgende nY° medlemmef
velkommeni L23 klubben.

D 19 Pedre Olsen

D 137 Hanne Nielsen

D 175 Leif Andersen

D 245 Jørgen Nesas

D 305 Bo Nielsen

D 322 Morten Ravn

D 381 Morten P. Larsen Kbh. F.

Rødvig stovns

Holbek

Fredericia

Middelfart

Kbh. Ø.

Odense SV
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L-23 GENERALFORSAMLING AFHOLDT I
NYBORG SEJLFORENING.

L-23 klubbens generalforsamling blev i år afholdt lørdag d. 12. marts i
NYBORG SE.lLFORENlNG's lokaler. Inden generalforsamlingen var der
frokost kl. 12.00, hvor de ca. 35 fremmødte klmne mæske sig med et dejligt ta'
selv bord. Inden kaffen blev der som sædvanligt solgt Amerikansk lotteri, og
købelysten var stor (3 serier blev revet væk). Herefter var der vidio fra DM-93.

Den egentlige generalforsamling startede ca. 14.30 med at Vagn bød
velkommen, og den obligatoriske Gammel Dansk blev tildelt længst fra
kommend median, D 97 Palle Kjær fra Limfjordskredsen.

Ad. pkt. 1. Bestyrelsen foreslog Gonn Larsen som dirigent, og han blev
enstemmigt valgt.

Ad. pkt. 2. Gorm takkede for valget og kumme konstatere at
indkaldelsen til generalforsamlingen var foretaget rettidigt,
hvilket betyder at den var lovlig.

Ad. pkt. 3. Vagn aflagde herefter bestyrelsens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING
Der er d.d. 229 medlemmer i L 23 klubben. Der er etjævnt/low med hensyn
til udskiftninger, men trods alt et stabilt medlemstal.

Ijuni-nummeret afL 23 NYT havde vi en remember angående betaling af
klubkontingent. På daværende tidspunkt manglede ca. 50% af de 230
klubmedlemmer at indbetale. I september manglede 55 stk. og vi valgte så at
stramme lidt op, efierflere rykkere, med et lille "nummershow " íbladet. Det
hjalp gevaldigt. De fleste der ringede var positive, og kun èn decüleret
negativ. For at denne seance ikke skal gentage sig, sender vi herefler girokort
adskilt fra bladet - så bliver det forhåbentlig ikke væk.

I de 13 kredse har der været afholdt 6 mesterskaber, men kun 4 gennemført.
ILimfjordskredsen med/grundet total vindstille og iden anden ende aflandet
- Øresund, grundet noget der lignede stormm. Her havde mandskabet
forskanset sig under dæk med uvejr og skípperens hånende vredesudbrud.

Storebæltskredsen har afholdt træf i Lundeborg og Nordfynskredsen í
Rosenvold. I Øresund regnede det hele væk de 2 weekender, det varplanlagt.
Der var næsten mere vand over båden end under. Og i Isefjorden meldte der
sig kun el båd under fanerne. Arrangøren selv D 250 Jan Nielsen.

Sjælland Rundt var nærmest katastrofal med hensyn til L 23 starter. 2 Stk.
på klubbasis og I uden. Den sidste gennemførte. Så halvmodellen blev ikke
udleveret denne gang.
Ved Fyn Rundt var der 2 startende både hvor I gennemførte.



I Svendborg Sejlklub 's Familieregatta var der 9 både med D 32 Panik som vinder.

Vi har i det forgangne år holdt 5 bestyrelsesmøder. Desuden har Arne holdt et hyggeligt
informationsmøde i Glyngøre for Lirnfiordskredsen.

Vi har diskuteret om DM skal henlægges til sommerferien for at give ejerne i
yderdistrikterne en chance for at melde sig under fanerne til DM. Så kan man jo evt.
fortsætte sommerferienfra området. Det har været debatteretfør, ogjeg synes vi skal tage
det op igen under sidste punkt på dagsordenen.

Så har vifåetforespørgselfra Egå Sejlklub, om vi kunne tænke os at henlægge DM der,
og afholde det samtidig med Polaris Drabanter og Spækhuggere. Det ville jo nok give
nogle meget intense sejladser, men vi valgte dog et nej.

Det er meningen, at der skal afholdes Buisness-cup l. weekend i august i Vallensbæk. Her
er L 23 valgt som cup båd. Man ønsker at låne 9 både. Der sejles uden spiler og stage.
Lægger man båd til, sker det under følgende forudsætninger:

Ingen selvrisiko
Fuld forsikring på bådene og man mister ikke bonus eller rykker til anden
bonusklasse ved uheld.
Der tiU'alder ejeren en ny fok, som der dog er brugt under sejladserne.

L 23 Klubben er ikke indblandet idette, men kan kun henvise til Flemming
larsen TLF. 43 73 34 46 hvis man er interesseret, og ifald at det bliver
realiteter.

Så er det ved at være tid for en ny årbog 94. Elektronisk opdatering.

Vi har fået en TV star i klubben - D 37 Poul Chr. viste sammen med lillebror og Stig
Vestergård, hvordan man tager en L 23 på land, men brokkede/beklagede sig over, at
gasterne blev væk, når det grove arbeide skulle gøres. Men en god reklame med 6 stk. L
23 på stribe.

En anden mærkværdig metode at gøre opmærksom på sig selv var, da lars Østergård D
330 brækkede kølen afJan Hansen 's (Dan Sail) Matcher 31, og bagefter sprang over bord
sammen med hele mandskabet. En utrolig usolidarisk holdning med skipperen i22 - 24
sek/m. vind. Et højt hurra for bundstokkene i vores bådtype, og at vi stadig har Lars Ø.
i vores rækker. _

Schweitzeren Biiggel har overdraget alle rettighederne angående L 23 til klubben.

DS Sejlerdag blev aflystfor Arnes og min del. Uden nogen formfor tilbagemelding er det
blevet vedtaget, at det kun er hvert andet år, at specialkllubberne må sende repræsentanter
til den dag, hvor man kan gøre opmærksompå en aktiv klasseorganisation. Men vl møder
frejdigt op næste årfor at skabe opmærksomhed om vores eksistens og på en afde både,
som de selv anbefaler.

Tak til dem der har og vil bruge I time på at lave et indlæg iL 23 NYT. Desværre rr det
ikke så mange, som man kunne ønske.

Angående bestillinger afforskellige varer/produktererbestyrelsen blevet urlga om, at dlru
skal forudbetales, så klubben ikke mister penge på varer, der er leveret.

Sørg for en ny stander under salllngen når båden søsættfs.

Ad. pkt. 4.

Aa. pm. s.
Ad. pm. 6.

Ad. pkt. 9.

Ad. pkt. 10

Ved DM i Fakse-ladeplads var der kan 21 tilmeldte både, hvoraf de 20
startede. D 24 Erik Rasmussen fi-a Egensedybet blæste inde på Omø l hård
vind. Så vi var glade for D 217 Nelle af Præstø med Hans Chr. Jørgensen
ved pinden. Ellers var vi jo kommet under den kritiske grænse som Dansk
Sejlunlon har fastsat. D I39 Ole Risager vandt ret suverænt.

D" U' lfllkðllfll kredskontakter vi aldrig hørerfra. Laver de bare lldtfor at
holde gang i kredsen? Eüers skal de opfordres til det dfkredsmedlernmerne.
Er det de sidst nævnte der ikke gider/vd deltage i evt. foreslåede Træf +
Stævner. Svært at besvare, men vi opfrodrer til mere/større aktivitet. Det er
10 sjovt når men sidder ved grillen og fortæller om sommerens bommerter.
Der gives stadig 50 kr./båd pr. træf.

Efter Vfigllå beretning var der en del snak om vores forhold
t1ID.S bl.a: vedr. Sejlerdagen. Her oplyste dirigenten, at

var vidende om, at vi fremover ikke ville blive
inviteret, Idet man havde droppet special-klubbeme.
Klubben betaler ikke til D.S., så vi kan heller ikke i
fremtiden forvente større interesse fra deres side. Vedr. L
23 fonnene blev det fastslået, at klubben er eneste ejer, at
de befinder sig i Stubbekøbing, og at de er i en temmelig
dårlig stand. Bestyrelsen blev opfordret til at søge at få
formene mider tag evt. i en lade, da man mente, det var for
usikkert, at de befandt sig hos Peter Bjøm Olsen i
Stubbekøbing.

I forbindelse med revideret regnskab behandledes også pkt.
7 & 8.
Ingen havde kommentarer og de blev godkendt med
klapsalver.

Der var ingen indkomne forslag.

Bestyrelsen søger at få bragt forholdene om formen på
plads. Man vil forsøge at aktivere kredsfonnændene
yderligere. Muligvis en artikel i Bad Nyt for at reklamere
for klubben. Afholdelse af DM i Nyborg

På valg: Vagn, John og Ame.
Alle blev genvalgt uden modkandidater. Keld afár i utide,
bestyrelsen foreslår Nils Christensen (suppleant) og han
bliver valgt som nastfonnand. Som ny suppleant foreslår
bestyrelsen Mogens Dilling-Hansen, som opnår valg.

Genvalg af Klaus Siggard og Poul Henning Larsen.

4 5



Aa. pkt. 11. Eventuelt. _
Flere røster var fremme om at DM afholdes I
sommerferien, evt. kunne man lave en undersøgelse i L 73
bladet. Ønske om at Jylland blev repræsenteret med et
medlem i bestyrelsen. Ønske om DM i Holbæk Fjord. (ikke
særligt centralt). Ame opfordrer til sejlchek. DS sejlknap
garanterer desvæne ikke at målene overholdes.
Vagn takkede ordstyreren for godt arbejde og herefter
sluttede en god generalforsamling med et trefoidigt leve for
L 23 klubben.

D 226 Erik
sekretær

. rf?Ét/
ii
32 96 12 96

_]an Hansen Dan-Sails
Sturiasgade 12 K
v/ islands Brygge

2300 København S.

6
_. ___._----.-at-_..-

Efterårstanker.

Fredag aften, det er koldt og det blæser fra øst, genialt når målet er Bornholm.
Skibet hedder Iøvrigt JAZZ. mine gester hedder Robert og Mads og jeg hedder Lars.
De vi er nået til Kastrup foreslår jeg, at vi går I havn. Jeg her store problemer med
at holde blikket og tankerne fra det sorte vand, nogenlunde det samme vand, som
week-enden før var vidne til, at den båd. jeg sejlede på. tabte køien og kastede sin
7 mands store besætning af sig.

Vi holder et lille møde. Det blir' svært at være på Bornholm søndag eftermiddag,
hvis ikke vi kommer til Sverige I nat; Hvis vi sætter os lidt tættere i Cockpittet og
fortæller lidt flere historier, om alt andet end køle der falder af, så går det jo nok.
Ca. midnat farer vi ind I Faisterbo I en ordentlig piver. Alt er godt, den såkaldte
skippers selvtillid stærkt forbedret. Takket være Roberts naturtaient finder vi
havnens tryggeste hjørne, gør klart skib. snupper en grog eller 3 og tørner ind.
Lørdag morgen er der ikke meget at råbe hurra for I drypstenshulen, vild blæst fra
øst, og masser af regn. Bornholm forekommer, trods nattens sejrsstemning, noget
langt borte. Efter morgenskafnlng beslutter vi, meget beslutsomt, at udsætte
beslutningen til vejrmelding kl. 1 1 .50. men ingen tror vist rigtig på det længere, da
der kun blir' snakket om kuiing. Men mlrakiet sker. Kl. 11.52.10 dut forkynder
vores ærkeengel, at nu vil vinden dreje til sydvest og afta' til frisk. Måbende kigger
vi på hinanden. ka' det nu også være rigtigt? Kl. 13.00 stævner vi spændte ud i
Østersøen. Som en lille bolle blir' vi rørt rundt I den noget uregelmæssige suppe,
som først østenvinden og siden vestenvlnden har frembragt. Ved Treiieborg kan vi
sætte spiler, optimismen stiger. Her er så smukt på Sveriges sydkyst, noget med
lyset og bølgerne som pludselig ændres. Det ene fugietræk efter det andet står
sydover. hovedsageligt edderfugle. Den fugl jeg kender med de smukkeste øjne. En
lille fuglekonge lander lige ved siden af rorplnden, sidder helt stille en tid, letter igen,
flyver rundt om båden, og sætter sig på skulderen af Robert, - hvad nu lille ven?

Sidst på eftermiddagen små-surfer vi med spiler I tiltagende vind. Vejrmeiding
17.50 lover rigtig godt vejr søndag, så vi drejer af til bagbord, hvor Ystad gerne
skulle ligge et sted i den meget mørke aften.

Masser af tændte fyrfadsiys, gryden over ilden, det har været en dejlig dag på
havet. Alting er så anderledes når du sejler på den har årstid, som om moder natur
blir' mere nærgående, og vil hoppe op på skødet af dig.

Søndag blir' perfekt. kl. 5.00 er det stjemeklart og bidende koldt. Men vinden er
helt perfekt. Hammerbakkerne øst for Ystad står I kniv skarp siiuet, her da solen
står op. Længere østover fornemmer jeg Stenhammeren. Hans og skærgården,
steder jeg kan drømme om, og som gir' mig en fornemmelse af glæde og frihed. Vi
sejler lidt sydligere for om muligt at få spileren op. Det lykkes som på en bedre
kapsejlads, vinden rummer en anelse, spiler op, nu går det stærkt. Den høje musik
på vores go'e gamle ghettoblaster kombineret med havets brusen omkring os gør
mig næsten helt euforisk, da vi runder Hammerknuden, som modtar' os med sine
smukke efterårsfarvar. Splieren ryger ned lige de vi kan spytte in på klipperne ved
fyret, og mens en familie på sendagstur vinker til os, løber vi ind på smult vande
i Sandvig bugten.
Robert synes det er sjovt at sejle helt inde på klipperne. Mads og jeg er lige så vilde
med at udpege steder vi kender, som første gang vi sejlede her . Der ligger min
gamela skola....Der bor Ebbes far og mor o.s.v.. 20 min. senere er vi i Tejn. Masten
ryger af. Robert blir' sendt med bussen til Rønne - han kan nå eftermiddagsbåden. -
Hvem havde regnet med det77

Bror'en og jeg trasker op over bakkerne for at besøge vores mor.



DS-DANMARKSMESTERSKAB

Nyborg Sej lforening og L-23 klubben har hermed fornøjelsen at
indbyde til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for L-23 i dagene 20. til
23. maj 1994.

SEJLADSBESTEMMÆLSER Der sejles efter IYRU”s kapsejladsregler 1993-
1996, DS sejladsbestemmelser,SKFS*s forskrifter, statutter for DM i
sejlsport,L-23 klubbens klasseregler samt stævnets sejladsbestem~
melser. Stævnekategori A. 1

Bonuspointsystem tillæg B 2 paragraf 1 hvor dog lPOINTSYSTEM ' , ,
paragraf 3.1 erstatter sidste del af paragraf 1.2. Antallet af j
sejladser er planlagt til 6.

3. BANEN: Trekantbane system A udlægges i Nyborg Fjord syd for Hvide- j
grunden. Afstand til banen fra havnen er ca. 3 sømil. 1I

4. SEJLAD§ER: PÅ stævnets sejladsdage 21. 22. og 23. maj søges afviklet 1
6 sejladser. Der gøres opmærksom på, jvf. statutter for DM i J
sejlsport pkt.2.1.1., at under særlige omstændigheder forebeholder
arrangøren sig ret til at afvikle 3 sejladser pr. dag. Stævnets
første sejlads foregår lørdag d. 21. maj med varselsskud kl. 09.50. 3

1

5. xournon Ar sion os unsrrR= Fredag d .2o. maj kl. 14.00 til 18.00
foretages kontrol af både, sejl og udstyr i henhold til L-23 klubbens
klasseregler. Sejl der ikke er stemplet af L-23 klubben, men som
ønskes anvendt under stævnet, skal være indleveret inden kl. 18.00
i Nyborg Sejlforenings klubhus, med tydelig angivelse af bådnavn og
bådnummer. Herudover vil der når som helst under stævnet kunne
foretages kontrol af både, sejl og udstyr.

6. DELTAGERE: Jvf. statutter for DM i sejlsport. Desuden kræves, at
ejeren eller nærmeste familie skal være om bord i båden. Fører eller
ejer skal være medlem af L-23 klubben.

7. PREMIER: Der sejles om DS*s DM plaketter. Desuden om klassemester-
skabspokalen, en vandrepræmie udsat af Åges Bådebyggeri i Maribo.
Herudover udsættes præmier for hver 5. tilmeldte båd, samt diverse
sponsorpræmier.

8. TILMELDING: Bedes foretaget ved indsendelse af vedlagte tilmel-
dingsskema i udfyldt stand, vedlagt startgebyr på kr. 375.- i check,
udstedt til NY§QRG SEJLFORENING, kopi af gyldigt klassebevis.
Dokumentation for medlemsskab af anerkendt sejlklub for både fører
gg besætninqsmedlemmer skal nedsendes.

1
Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 30. april 1994 til: L

Arne Knudsen
Morelvej 60
5250 Odense SV

Deltagerliste, stævneprogram med sejladsbsetemmelser søges tilsendt _
de tilmeldte senest d. 11. maj 1994. Såfremt dette ikke kan lade sig p
gøre, vil disse ting blive udleveret ved kontrolmålingen d. 20. maj. ;

iv

Spørgsmål vdr. stævnet besvares på tlf. 66174033 - Arne Knudsen 5
<1
i

1

E3

STÆVNEFORLØB
Fredag d. 20 maj 1994
K1. 14.ooti11<1.1s.ooforetages1< t 1 fb°
og udstyr, samt kontrolmåling af däjiáo a ade

Él. 16.00 åbner bureauet hvor deltagerne skal
remmøde og registrere sig inden kl. 20.00

Kl. 20.00 Officiel åbning af stævnet M_V_

Lørdag d. 21 maj 1994
Kl. 07.00 er der d ' ksom har bestilt- m0f9enma 1 lubhuset for dem
Kl. 08.00 abner burreauet.
::5lg%åå0 afgives varselssignal til dagens første

Kl. ca. 19.00 grillaften.

Søndag d. 22 maj 1994
:åå g;£0ge:É;£Éær morgenmad i klubhuset for dem

Kl. 08.00 åbner bureuaet
::àl%%èå0 afgives varselssignal til dagens første

Kl. ca. 19.00 starter stævnefesten.

Mandag d. 23 maj 1994
Kl. 07.00 er der mor d ' klsom har be§tilt_ genma 1 ubhuset for dem
Kl. 08.00 abner bureauet_
:åàlg%èå0 afgives varselssignal til dagens første

äåí Egg: §tÉVn:§fSlUtniQg med præmieoverrækkelse
ga Ur l9St mullgt efter sidste sejlads,

9



PRAKTISK OM STÆVNET
Havflepeflgei Alle både som deltager i stævnet
ligger gratis fra torsdag d. 19.05.94. til
tirsdag Ö. 24.05.94.

Buregui NSF`s klubhus (stueetagen)
tlf. 65301653

Opholdsrumz NsF\s klubhus (1. sal)

Camping: Græsareal på havnen.

T0i1et Og badí I klubhus og toiletbygning.

Kran - Optagfllngi Kran kan skaffes, henvendelse i
bureauet. Hvis man på forhånd ved at der bliver
brug for kran bedes dette anført på tilmeldingen.

Öpbevafing af grej: Motorer og andet grej kan
opbevares i aflåst rum

ReQ2lI`atiOnI Bureauet vil være behjælpelig med at
skaffe sejlmager, reperatør etc.

Stævneleder: Thorkild O. Jensen

Dommer: Jan Rasmussen

Protestkomiteformand: Jan Rasmussen

HOVmeSteI'2 Gerda O. Jensen
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FORPLEJNING

Hadpakker
Bad nr.: bestiller
Lørdag: madpakker
Søndag: madpakker
Mandag: madpakker
Pris pr. madpakke kr. 25,-

Morgenmad
Bad nr.: bestiller morgenmad
Lørdag: personer
Søndag: personer
Mandag: personer
Pris kr. 25,- pr. person pr. dag

Grlllaften Lørdag aften.
Bad nr.: bestiller

grillbakker
Pris pr. grillbakke kr. 45,-
Grillbakken bestar af kottelet, 2 slags pølser.
kyllingelar, flüte, blandet salat og bagt kar-
toffel.

Festmlddag Søndag aften
Bad nr.: bestiller

festmíddage
Pris pr. festmiddag kr. 65,-
Festmíddagen bestar af provence skinke, rasteg-
te kartoffelbade, blandet salat og flüte, samt
dessert.

Forplejning betales í bureauet fredag d. 20.maj

TilmeldingtilDS-DMforL-23d.20-23maj1994

0adensnavn
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B
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APRIL1994

BUTIK

Ilverdage........8.30 - l7.30
Lørdage........ ..9.00 - 12.00

Søndag normalt IO - 12,
men ring først.

SEJLERMARKED

Hverdage.......I5.00 - l7.00
Lørdage....... .. 10.00 - l.2.()0

Juni ag juli udvidet
åbningstid.

ROBLON
Master Skude, Rød-Hvid-
Blå-Grøn m.fl.
ómm Pr.m. 3 kr.
l0mm - 8 kr.
l2mm - ll kr.
I4mm - 16 kr.

Ligline, Hvid
Smm Pr.rn. 3kr.
Smm - Skr.

Kevlur Skade, Rød-Grøn
8mm - 10 kr.
l0mm - 14 kr.
12mm - 25 kr.

Let Spilerskode
4mm Pr.rn. 4 kr.
Smm » 5 kr.

DIVERSE
REBITOVILINER
PP Multillex, Blå i Kve`|l
6mm 50m 35 kr.
Bmm 55m 61 kr.
l0mm 50m 72 kr.
l2mm 50m 102 kr.
l4m|n l.l0m 365 kr.
lðmm ll0m 469 kr.
l6nu'n 55m 234 kr.

UDSTYR
Compas Redningsveste
+ IOO kg Nu 248 kr.

SVØMJHEVESTE
H/H "SPORT"
40-BO kg Nu 198 kr.

Hill SPINNAKER
TORNADO
40-60 kg Nu 248 kr.

AP Navigator Basic
§Decca)
Før: 4500 kr Nu 2500 kr

AP Navigator MK4
LQCJ
Før: 55(1) kr Nu 3500 kr

HELLY HANSEN
H/H Termokedeldrngt
Str. 60
Før: l360 Kr. Nu: 680 kr.

H/H Lifa, Trico Under-
lr_fl.ls
Str. 42-44 & 46-48
1/2 pris Nu: 58 kr.

HIH Llfn Underbulu
Str. 42-44 6: 46-48
l/2 Pris Nu: 58 kr.

HIH Pologlorte, Bomuld
Turkis/Marine
Sir.S-M-LXL
Før: 699 kr. Nu: 298 kr.

H/li Sellebluse, Rund
Lis
Stribet TurkisIMau-ine
Sir. M
Før: 499 kr. Nu: 199 kr.

H/H Helly-Tech Jakke
Oliven grøn rn. Lilla
lommer
Før: l298 kr. Nu 698 kr.

HIH Moiuitainea-igg
.G_7-Æ
Jakke i Helly Tech.
Marineffurkis
Sir. S»M-L-XL
Før: I799 kr. Nu: 999 kr.

Helly Tech med foer
Alle Størrelser ,
Far: 899 kr. Nu: 648 kr. l

H/H Pilollgkke. Marine l

H/H Seilerdngi U604
Sir. l2 Ar S-M-L-XL
l/2 pris Nu 798 kr.

DIVERSE
Kap Horn
Den Kendte Spilerjakke
l alle størrelser
Før: 698 kr. Nu: 248 kr.

DRY FASHION
Polar Fleece
XS, S og M
Før: 848 kr Nu 588 kr.

DELFIN Jakke, Marine
Str. XS-S
Før: 698 kr. Nu: 198 kr.

MAMMUT Jakke
Str. S-M-L og XXL
Før: 598 kr. Nu 459 kr.

TERMOLUX. Kraftig Fib-
erpelsbuks
Str. M-L-XL-XXL

Nu: 199 kr.

Kasketter, 'Captain'
55 kr.

ÄS
CKS Pinto. Kraftig sej-
lersizt med flæce krave og
vamielommer m/aftagelig
foer.
(Der kan forekomme pleller
på jakken) Rød/Hvid
Alle Størrelser
Før: 1896 kr. Nu 998 kr.

CKS vest med fleece krave
og Iel termofoer
Alle str. 248 kr

CKS Pinto, Heldragt
Med fleece krave og
vnmielommer m/aftagelig
foer. Rød/Hvid
Slr. XS-S
For: ll48 kr. Nu: 998 kr.
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Ved deltagelse i DM skal alle sejl være målt og godkendt af L23
klassemåleren. Godkendelsen foregår ved at der bliver stemplet med L-
2.3 klubbens stempel i sejlet.

Selv om du har et sejl med den blå DS sejlknap skal du ogsâ have L-23
klubbens stempel

Hvis du vil deltage i DM'et og ikke har stempler i dine sejl, - så gør dig
selv den store tjeneste, selv at kontrollere målene, - herved undgår du
ubehagelige overraskelser, under kontrolmåling dagen før DM.

I årbogen kan du læse dig til hvor på sejlene du skal måle. _

Specielt skal du være opmærksom på at hvis der er slæder i storsejlet
indgår disse som en del af flyndermålet.

Er du i tvivl, er du meget velkommen til at ringe og spørge..

Sejlerhilsen D-107 Arne tilf. 66174033

GASTEBØRS.
Mangler du en gast, eller har du lyst til at deltage som
gast på en anden L-23, i forbindelse med DM, Sjælland
Rundt, Fyn Rundt, eller andre større
stævner/sejladser ? ? ? xx' I

så ring til GASTEBØRSEN ° l p
. I I H~ ill

\ a ' ~ -

hvis du mangler en gast
eller en skipper.

G Y''°<9”< /-Åli-U 5°.

U
D-107 ARNE TLF. 66174033 _
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L23 TRAEF 1
.I I?():;lapV`/()1;l) ed en beklagelig misforståelse var der

1) 1á%“6_$h1 lingen præmie til kredsmesteren í NORDFYfi~
_SKREDSEN, vi ííer med en undskyldning til
Erik og hans besætning, og slar hermed fast

Så er det igen tiden at tænke på atfå "prammen l vandet. at kredsmester í Norc1fyns`k:redsen er 1 I:--24
_ _ Tøsen med Erik Rasmussen som skippex. Præ~

Men hvem gør ikke det, bare for at kunne sejle til Rosenvold. mi En er på Vej med PO Stem

Lad os igen i år mødes hen på efiermiddagen til en stille øl inden det
går løs med grillen og alle de vandede vittigheder.

arv '*° *
\ V , \ I

Å
56) egëfr fa 007) n

dr~?-. RY” år
“ Öcäfi ° J _ 1
Å _' , Q
{fl rc ((G%fl tf
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rofollunlluliuogbakynav eflainivt
I dobohnndlodocmmr.
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fr' D
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e; Q ;3 5 , j"___- _ ~ ~emyxammm-mø.maueuuay-
ål/1 ' V > _\\\,.. 1 W' W, \\I/»~~ fm- .':“..::';:.";':',..°;."af:=.,..'""~..._°'°"

Å ” '= l Min..~» -~ udM, .. v,,,, ET Jo|~N MAST PRODUG
JOHN MAST A/S ~ LUNIKVEJ 12 Y 2670GF|EVE - 42905600
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STOREBÆLTS KREDSEN

Året 1993,
hvor det endelig lykkedes at få tilmeldinger nok

til at gennemføre et kredsmesterskab i
Storebæltskredsen !

Hele 9 både havde meldt deres ankomst i weekenden d. 28.-29.
august, hvor Nyborg Sejlforenlng alholdt Albani Cup, hvilket de gør
hvert år.
De 2 forrige år har der kun været 2-3 tilmeldinger - så det var flot
med hele 9 både.
Der var nye såvel som gamle kendinge, der havde meldt deres
ankomst.
"Fatima", (der var Ame's båd, tror vi nok), stillede op med nye
klude og mandskab - Arne havde lånt sig selv ud til Niels's båd D
141 "La Mouette". Det var noget, der hjalp på "Fatima". Det var
som at se den i gamle dage, hvor den var hjemmehørende i
Kerteminde - dengang vandt den alt, hvad den deltog i.

Albani Cup består af 3 trekantsejladser: 2 om lørdagen og 1 om
søndagen. Fatima vandt rub og stub 3 pletter. FLOT, så pas på
venneri 1994 l

Der var trøstpræmie til D 224, Knud Larsen, der var helt nye i
"gamet", men de kæmpede godt- kom igen l

Det var en rigtig god weekend og et godt stævne. En stor tak til
gutterne i Nyborg Sejlforening, de ka' bare det gylle.

Så kære L23-sejlere, kom til Nyborg i Pinsen 1994, hvor der sejles
D.M. 94 for L23.
Jeg håber, at vi kan slå rekorden fra 1988, hvor der var 34 tilmeldte
både. l år bliver der forhåbentlig også tilmeldinger nok til
kredsmesterskabet - mere herom i næste klubblad.

Med sejlerhilsen
"Søssen", D 191

Michael Olejan Madsen

STQREBÆLTS KREDSEN

NYBORG SEJLFORENING
28. - 29 . AUGUST

ÅLBANI CUP
L-2 3

RESULTATLISTE UDEN FRATRÆK. OLYMPISK POINTSYSTEM

PLC SEJLNR. NAVN Kl-UB

D 107 KRÆN NIELSEN NSF
D 32 JESPER CHRISTENSEN NSF
D 51 ROBERT BECK N5F
D 194 BJARNE NIELSEN SVÅ
D 238 BJARNE KRISTENSEN NSF
D 141 NIELS YSSING KS-F
D 191 MICHAEL MADSEN NSF
D 150 FRANK H. PEDERSEN TSK
D 224 KNUD LARSEN NSF1.OØ`lOIU'l<§Wf~7"^
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STOREBÆLTS KREDSEN

L 23 - Lundeborq-træf

Der blev afiioldt det traditionsrige og berygtede Træf i Lundeborg den 2.
weekend i august. Her deltog 5-6 L 23'ere + diverse tilløbere, såsom en
Nordborg 26. en Sprite 8 (campingvogn) og andre...

Vejret var godt. Der blev som sædvanlig gasset, mopper. diskuteret sejltnm,
fortalt vittigheder og gjort forberedelse til det store grillparty lørdag atten.
Mange af bømene var om eflemiiddagen sammen med et par voksne ude at
bade ved Lundeborgs dejlige badestrand. I løbet af aftenen blev der samlet
penge ind til søndagens fantastiske morgenbord (incl. Gammel Dansk).

Søndag morgen : de sædvanlige tømmemiænd, hvor et par enkelte i løbet af
tonniddagen måtte ha' sig en ekstra lur på køjen. Alt blev klaret l sædvanlig
fin "stil" - (god ro og orden).

Søndag ved middagstid pakkede. vi sammen, de sidste øller blev drukket og
så Farvel og afsejling. i

Hvis nogen skulle have lyst, gentager vi succesen :
DEN ANDEN WEEKEND l AUGUST :

D. 13. - 14. AQGQST, 1294.

Alle L 23-sejlere, koner, kærester, eksfomtænd, gaster, eks-L 23-sejlere er
VELKOMNE.

Ps. .,
Giv et praj, hvis I /du ønsker at deltage Å/N , g

D 191, Michael Olejan Madsen ~
Tir. ss 31 12 91 fi 2;

BØGESTRØMS KREDSEN

KREDSMESTERSKAB
Kredsmesterskabet bliver afholdt iforbindelse med Fakse Bugt d. 28. 5. 94. Stævnet,
der er arrangeret afPræstø og Fakse Ladeplads Sejlklubber, består af 2 sejladser,
som sejles på en ny og spændende bane i samme godefarvand som DM I993.

Dommere: Claus Kildegård Sejlklubben Vikingen
AlfFabianson Sejlklubben Vikingen

Startpenge: KR. 80.00
Præmier: Hver 3. startende båd
Tilmelding: Peter Nielsen Tlf 55 99 20 07 el.

Peter Frandsen " 55 99 2.0 99
Sidste frist: 21.5.94.

Alle er særdeles velkomne og da Fakse Bugt Cup afholdes weekenden afier DM i
Nyborg, kunne det tænkes at sejlere fra østsjælland, som har deltaget i Dm, ville
manøvrere kassen til Fakse Ladeplads og ligge over her et par dage.
Eventuelle spørgsmål søges besvaret på tlfi 53 71 61 30

Venlig sejler hilsen

D-129 Mogens Dilling-Hansen

44,4 syg/

~= _ ai/ IJ) \`

;5 \"«t~'\".___ <1 32 96 12 96
._.f....'l`i"' ,,,}«`//iii/L /" '~ ` jan Hansen Dan-SailsW'~=~« _ "'4ill\`=\§zfr;,. _ Sturlasgade 12 K

^ Å v/ Islands Brygge
A "" 2300 København S.
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