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Vi ønsker følgende nye medlemmer
velkommen i L23-KLUBBEN.

D-25
D-71
D-95
D-235
D-239
D-956

svEND ERIK JENSEN, STENSTRUP
PETER JENSEN, VALBY
CARSTEN PLUM, LYNGBY
POUL JENSEN, KALUNDEORG
MICHAEL & SUSANNE NIELSEN, KASTRUP
KAJ CHRISTOFFERSEN, TÅSTRUP

- et symbol på kvalitet
Master 0 Bomme 0 Spilerstager 0 Stående og
løbende rig 0 Rullereb til for- og storseíl 0
Søgelændere 0 Dæksudrustning mm.

LUNIKVEJ l2 TELEFON 42 90 56 00
JOHN MAST A/5 2670 GREVE TELEFAX 42 90 O0 60
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DM 1999.
Hermed skal der lyde en stor tak, til Sejlforeningen Vikingen og
Guldborgland Bådelaug. For afholdelse af et dejligt vellykket DM
arrangement for L 23 klubben.
Et dejligt arrangement hvor det bare gik som smurt, såvel på
vandet som på land.
En stor tak til alle hjælpere, der fik det til at være en stor
fornøjelse at deltage i DM for L 23. Der skal også lyde en stor tak
til Lagunen, Guldborg havn for den gode mad og det altid gode
humør.
Med håbet om en fortsat god sejler sæson til alle og at vi alle, og
geme flere, ses igen i år 2000 Vordingborg hvor vi skal prøve no-
get nyt i L23 klubben, at sejle DM sammen med en anden
bådklasse. Valget er faldet på 806 Klubben.
Formand
Michael Pedersen
DEN 356
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L 23 Danmarksmesterskab.

Sej lforeningen Vikingen og Guldborgland Bådelaug, har af-
holdt damnarksmesterskab for L23 klubben i farvandet nord for
Guldborg.
Danrnarksmesterskabet startede med en smule panik, da der op
til weekenden kunne konstateres at der kun var 14 tilmeldte
både. Efter hårdt arbejde lykkedes det at fremskaffe båd nr. 15.
Således kunne der startes som officielt DM. Tak til D382 .
Benny Søj , for sit hurtige fremmøde. Der var til lejligheden
opsat telt på havnen i Guldborg, samt indkaldt en masse frivil-
lige hjælpere fra begge klubber. Vikingen tog sig af arrange-
mentet på vandet og Guldborg tog sig af arrangementet på land.
En stor tak til alle hjælpere i begge klubber, uden Jeres hjælp
kan der ikke afholdes sådanne arrangementer, alt blev bare
klaret uden problemer, såvel på land som på vandet. Sejlad-
seme startede Lørdag i fint sejler vejr. Alle 15 både nåede fint
under broen og ud til start. Hvor der skulle sejles på en såkaldt
pølsebane. Der blev afviklet tre sejladser i fint vejr. Vi startede
selv med at lave en placering som nr. 5, nr. 4 og en 1. Plads i 3.
sejlads, så humøret fejlede ikke noget Lørdag aften. Efter resul-
taterne fra dagens sejladser, var der grill arrangement i teltet. Et
virkeligt lækkert arrangement, som Lagunen på havnen kan
være stolt af.

'I

4

-Ha

Søndag bød også på dejligt sejler vejr, og der blev afviklet 2 se-
jladser. Hvor vi trods problemer med spilerstagen, sejlede os til
en 2. og en 3. plads. Søndag aften var der festmiddag i teltet,
maden var igen bare helt super fia Lagunen.
Mandag var det blæst temmelig meget op, og efter både torden
og regn, lykkedes det at få sat starten i gang. Vindpustene blev
målt op til 15 sek. meter, hvilket var ret meget til os, der som
eneste båd valgte at starte med fuld storsejl og genua, senere på
turen måtte vi dog stryge en hel del sejl og endte med kun at se-
jle for krydsfok over mållinien til en plads som nr. 6.
Samlet blev DO DO nr. l.efter nogle suveræne sejladser. 5
fæste pladser efter fratræk af en sejlads, iøvrigt den vi vandt.
Nr 2 blev Killelock efter hård kamp med os i sidste sejlads.
Selv endte vi på en 3. Plads og var vældigt stolte over vores
velfortj ente bronze medaljer fra Dansk Sej lunion. A

Sidst men ikke mindst endnu engang tak til alle deltagere, hjæl-
pere og sponsorer, for et dejligt og vellykket Danmarksmester-
skab.

Vivacissimo Den 356.

Ulrik Larsen, Povl Thomsen og Michael Pedersen.
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Nr. 1 DODO.
0 Niels Mogensen/John Runge/Hans ”Morfar”.
Nr.2 KILLELOCK
0 Robert Christensen/Ole Engblom/Jan
Nr.3 VIVACISSIMO
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STOR TAK TIL SPONSORER
VED L 23 DM 1999.

NYT FRA SILKEBORG
Albani bryggerierne A/S.
Auto Frank Guldborg.

Silkeborgkredsen, sej lsæsormen 1999 er nu ved at være slut. Carlsen sails Fyn.
Vi lagde ud i foråret med at invitere til " Pinsetræf ", Dan sails.
arrangeret bl.a. af Silkeborg Sejlklub. Heldigvis blev det Euro sails.
flot solskinsvejr. Vi mødtes med deltagere fra vore naboklub- Falck A/S
ber John Mast Greve.
i Silkeborgsøerne, på en naturgrund tæt ved himmelbj erget. Junckers Køge.
Efter madkurvsfrokost, sejlede deltagerne ind til Silkeborg Osvaldo skibsproviantering Nyk.F.
Sejlklubs havn og klubhus. Her var der tændt op i en stor grill, PVM Reklame Nyk.F.
og medbragte bøffer blev stegt og spist en god og humørfyldt Raaco
stemning. Sejlklubben havde sørget godt for drikkevarer og Sparekassen Lolland.
musik, og stemningen var god og holdt til ud på de små timer.
Hvor mange der så pinsesolen danse skal jeg ikke kunne sige.
Desværre var vi den eneste L 23 deltager, men vi hyggede os _
med de øvrige deltager, noget vi geme gør igen. Vi håber at ~ |
det vil lykkedes at tiltrække flere L23 sejlere fra kredsen, *
til nye aktiviteter i den kommende sæson. 4 *

EURO ir
D 169 i  L§
Povl Fisker N M ,.
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Isefjordskredsmesterskab for L 23 både,
den 21 og 22 august 1999.

Der var desværre kun korrnnet 4 L 23 både og det var Dl
12 Camilla fra Marbæk Sejlkiub, D 199 Thavick og D154
Lambda fra Jægerspris Sejlklub og ikke mindst D235 Posei-
don fra Kalundborg Sejlklub der havde haft 13 timers fi'isk
sejlads hjemmefra.

Sejladserne startede med 2 trekantbaner om lørdagen og
derefter en distancebane om søndagen.

Stævnet blev holdt sammen med bromesterskabet, der er
et 6 år gammelt stævne, som de 3 sej lklubber (Marbæk, Fr.
sund og Jægerspris) omkring Kronprins Frederiks Bro, af-
holder pa skift, den tredie weekend i august.

Lørdag 1. sejlads.
Vi skulle starte i 2. start Kl. 10.50 sammen med H-både

og 806'ere og lignende. Vi fik en god start og var første båd
ved topmærket. Da vi skulle se hvor de andre 23'ere var,
kunne vi ikke finde Poseidon. Det viste sig, at de ikke var
kommet under broen kl.10.00 og derfor måtte vente til kl.
11.00 for at komme igennem.

Vi blev første båd i mål i anden start, efter en dejlig se-
jlads i 6 sek. meter springende vind. Lambda blev nr. 2 og
Camilla nr. 3.

2.sejlads
Starten var ikke god for vores vedkommende (Thavick). Vi

blev presset over linien af tre 606 både helt oppe ved luv
mærke. Der var kun 2 -3 sek. meter vind og i den Vindstyrke
bar en 606'er hurtigere manøvreevne end en L23. Nå men, vi
kumre kun vente til hele starten havde passeret, så vi kurme
komme bag linien og få startet. De 3 andre 23'ere var kommet
godt foran, men Camilla havde valgt den forkerte fløj så vi
nåede den inden topmærrket. Lambda og Poseidon var begyndt
at slås og det resulterede i, at vi var samlede ved slagmærket,
hvor vi bommede bagom Lambda og kom først rundt. (Thavick
nr. 1, Lambda nr. 2, Poseidon nr. 3 og Camilla rn'. 4).

Kl. var blevet 15.30 og det var tid fil at sejle i havn og få et
par molepilsnere inden festen om aftenen. Festen blev holdt i
Marbæk havn. Der var ca. 250 mennesker til grill selv, levende
musik og god rødvin m.m. til klubpriser. En dejlig aften med
glade sejlere og deres familier.

Søndag:
Morgenen startede med fælles morgenbord i Marbæks klub-

hus.
Der skulle sejles distance på kort bane (14 sømil), da der

kun var 4 sek. meter vind.
Starten gik kl. 10.30 fra Jægerspris bredning, germem Dyrnæs-
renden til Frederiksværk. Derefter skulle der rundes en kvad-
rant ved Kulhuse og derpå i mål. Alle bådene fik en god start i




