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Mr:/:ge qfdclrugernc i Suekkens DM arrangement camperede ved Nordhaw1enÃ



I-23 NR. 392 SÆLGES!

Jeg er bygget i l.985, hvid med en blå
stribe va-rftsapteret og en meget velholdt

dame med teak-dørk og mahogni på
kisteb:enkene,ekstra skabe i kahyt, nye
hynder,l 2V, nyt batteri med lader,

mereury motor m. el-udtag integreret
samt ekstern tank, anker m. line, 4 stk.

fender fortøjninger, søgelænder,
badestige, vindbreakers, bompresenning,
ny sprayhood, storsejl m. gennemgående
sejlpinde, lazy-jaks, furlexsystem m.

rullegenua 1999, alle hal ført til eoekpit.
Når jeg skal finde rundt på vandet har jeg
”Furuno” GPS, kompas, ekkolod, log og

` vhf.
Som hr. Auken har bestem har toilettet

selvfølgelig ”holdingtank”
0m vinteren står jeg godt og solidt. i mit

galvaniserevinterstativ.
Alt denne herlighed kan blive din for

85.000 d.kr.
Ring 46 .l9 37 70

Vinden drillede ved DM
Men humøret var højt.

Sejlklubben Snekken stod for et rigtigt tlot Danmarksmesterskab
for International 806 og l.-23, selvom vejret drillede en smugle og
der kun blev gennemført seks af ni planlagte sejladser, som dog er
nok til at arrangementet kan godkendes som DM-staevne.
I klassen for 8()6`ere var der tilmeldt i alt l7 både, heraf lire
tyskere, mens der for vores egne I.-23 ”kun” var tilmeldt lt)
deltagere så for vores vedkommende blev stævnet et klasse~
Mesterskab da DM kræver mindst l5 deltagende både.

Første dag bedst.
Til stævnet i Vordingborg var der kommet sejlere fra hele landet,
llest lia sjælland og fyn, en enkelt fra Thisted og ti re både tra
Tyskland.
()nsdag alien blev der budt velkommen afSnekkens formand
I lenning Saarbøll, og torsdag morgen gik det løs med sejladserne.
Den første dag blev klart den bedste, her lykkedes det at
gennemføre de tre planlagte sejladser og vinden var god. Men
fredag var vinden løjet, så der næppe var en krusning på vandet.
()ver middag lukkedes der dog at gennemfører en enkelt sejlads i
let vind.
Lørdag var ikke meget bedre, det lykkedes at afvikle en sejlads om
formiddagen, men herefier måtte resten atlyses pga. springende
vind, som gav problemer med at få lagt banen da der også skulle
tages hensyn til diverse ”grunde” i larvandet.

De tleste sejladser foregik ude midt i Storstrømmen, mens
fredagens sejlads foregik lidt nærmere land ved Bakkebølle.



Stor ros til ”Snekken”

Snekken skal ha` stor ros for et godt tilrettelagt arrangement i en
hyggelig atmosfære og det forlyder at der var god stemning på
”campingpladsen” sammen med familie og venner efter dagens
kamp på vandet.
Efter lørdagens sejlads var der afslutningsfest med spisning, musik
og præmieoverrækkelse.

Vinder af DM for 806 klassen blev:
”Butterfly” med Arne Larsen, Ole Danry og Søren Langhorn fra
sejlklubben SGS

Vinder af DM for L-23 klassen blev:
"Killelock” med Robert Christensen, Peter Wraae og Jan
Christensen fra Øresunds Sejlklub Frem. .

Et stort tillykke til ”Butterfly” og ”Killelock” godt gået drenge!
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Kredsmesterskab

Isetj ordskredsen
lseljordskredsen afholdt igen i år sit kredsmesterskab i forbindelse
med Bromesterskabet, et stævne der er arrangeret afFrederikssund,
Marbæk og Jægerspris Sejlklub.

il' år var det Jægerspris sejlklub der var vært ved arrangementet i
deres hyggelige hjemsted Kignæs havn. Stævnet blev afholdt den
19 og 20 august, og der var flot nok 6 tilmeldte L 23 ere og dermed
lige så stort klassebåds løb som folkebådene.
Det er vi st ikke muligt at finde noget negativt at sige om stævnet,
det var godt. tilrettelagt faciliteterne i top, havnefogedens tone rå
men hjertelig, vejret godt, stævnefesten alle tiders med levende
musik, det morsomste orkester jeg længe har mødt For anden år var
D. 235 Poul Jensen fra Kalundborg sejlet til
Roskildefjord/lsetjorden for at lege med, det syntes jeg er flot, og
da Poul kommer igen kan det heldigvis tyde på vi behandler ham
og hans mandskab godt. Vi har ingen adgangs begrænsning, alle er
lige velkommen og det kunne være sjovt at blive mange flere næste
år, det er spændene at være mange ens både derdyster med
hinanden, samtidig er der altid en rar og god stemning L 23vere
imellem når vi mødes.
Igen i år havde I.) 199 Svend Åge Larsen skaffet 1.23 klassen en flot
sponsor præmie fra EURO SAILS pokkers han selv render med
den, nå det må vi andre se at gøre noget ved. '
På vandet var det også et godt stævne. Om lørdagen var vinden let
til frisk og vi havde en del sol. Der blev afviklet tre
sejladser pølsebane eller op og ned, og det viste sig snart at Svend
Åge var det ikke nemt at gøre noget ved, de sejler bare godt, dog



tik vi fra Jane 2 i tredje sejlads en kanon start, og havde Thavick til
topmærketi andet opkryds, så nåede en folkevogn at vende på
toppen af os og parkere foran os så vi lige inden topmærket og da
vi rundede klar med spiler og stage kom vi i klemme og havde
pludselig spiler og stage til den gale side, uden at have en mulighed
for lige med det samme at endre kurs, og hvem kan så gætte hvor
Thaviek var hende.
Anden dagen bød påjævn til frisk vind, til sluti kanten af over
frisk, og en god byge lige inden starten. Dagens sejlads, en distance
sejlads på 22 mil bar præg af skiftende vindstyrker, og på grund af
Jægerspris skoven skifiene retninger og vindsluser.
Selv bidrog vi til underholdningen med en spiler opvisning, der var
ved at ende med salg af lisk på molen inden præmie
overrækkelsen nå pytl Alt i alt et par herlige dage.
Resultatet fremgârd tydeligt af resultatlisten.
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2920 Ch nlottenlund
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Kredsmesterskab- Isefjordskredsen
Besult;a__t_li_st_ç_ uden jtjratræk. Lav;p_oint system.
1 DEN 199 svend ÅgeLmen1s'K 1 1 1 1. 4,0
2 DEN 250 Jan Nielsen 11.0
3 DEN Poul Jensen
4 DEN Ole Goldbech
5 DEN Kjeld Eriksen MSM 16,0
6 DEN Jørgen Schiødt MSM a 27,0
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En glad kreds repræsentant ønsker Svend Åge og mandskab
tillykke med kredsmesterskabet og takker de øvrige mandskaber for
nogen gode sejladser og god hyggeligt kammeratlig samvær. Vi
ses forhåbentlig om ikke før så til næste år til Isetjords
kredsmesterskab og helt sikkert også til L23 DM.
De bedste ønsker om en god vinter, med afslapning og opladning til
en ny god og aktiv sejlsæson D 250 JANE 2.s Mandskab.

Jan Nielsen.

- et symbol pa kvalihtet
Master - Bomme ~ Spilerstager -

Stående og løbende rig ° Rullereb til
for- og storsejl - Søgelændere ~

Dæksudrustning m.m
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NY SKYDEKAPPE.
På opfordring fra flere medlemmer til at lave nye skydekapper til

L-23, har jeg besluttet at lave en mindre produktion.
Kappen er formspzendt af4 stk. 4 mm vandfast fine`r limet med

polyurethan.
Indvendig beklædning er oregonpine evt. lys liner.

Yderside er beklædt med 4 mm massive teakstave lagt i sikaflex
291 og udfuget med sikatlex 290 DC i 4mm gummi nådder.

Formspaendt forkant og sidelister af massiv teak.
Kappen er ubehandlet.

Der er lavet hul for låsepal.
Prisen vil blive kr. 1800.- excl. Forsendelse.

Bestilling hos:
Erik Andersen
Orebyvej 69a

4990 Sakskøbing
Tlf. 54 70 66 95e-mail: easakskoebing@inlbsport.get2net.dk

L23SEJL-VIERGODTPÅVEJIKLASSEN!

KONTAKTOSOGHØRMEREOMKVALITETSSEJLDERERHURTIGEOGNEMMEATTRIMME

SAILSFYN

CARLSEN

V/SejlmagerNielsChristiansen

5700Svendb

Huusomsvej12,org-

ost@carlsenssej1s-fyn.dk~wwwcarlsenssejl-fyn.dk

Tlf.62228995-fax62221495-p



Dimsekasssen.
Dimsekassen er pt. leveringsdygtige i trøjer og kasketter med l. 23
logo.
Rorbøsninger, og spilerbeslag. Der kan bestilles hos formanden.
Klubbener ligeledes igen leveringsdygtige i I. 23 halvmodeller.
Der arbejdes 1 øjeblikket med at få fremstillet en ny portion
skamlillingbeslag.
Klubben håber at det vil lykkedes at íinde en der kan hjælpe med
en ny produktion
al nedgangsluger samt kistebænklågeri teak.
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KREDSKONTAKTER. . . .
BøGEs'n<øMs 1<Rr.DsF.N D-129

ISEFJORD KREDSEN I)-250

KOGE BUGT KREI )Sl-EN D-140

Lll.,l EB/-El.'l`S KREDSEN D-306

LIMFJORDS KRDSEN

NORFYNS KREDSEN

NORDOST JYl .l.ANDS D-23
KREDSEN

SILKEBORG KREDSEN D- 169

S"l`ORF,BfEIfl` KREDSEN D-99

STORESTRØMS KREDSEN D-226

SYDFYNS KREDSEN D-194
BERGMA

ØRESUNDS KREDSEN I)-l 8

ÅRHUS KREDSEN D-384
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MOGENS IJILLING-HANSEN 56 7l 82 82
STRANDVEJEN 8
4656 FAKSE LADF.PI.ADS V

JAN NIELSEN 46 48 l9 30
STATIONSVEJ l0
4320 LEJRE

HANS JØRGENSEN 56 65 24 04
Iel/\VLØl(l(EVEJ 0
4600 KØGE

JØRN LARSENR 74 66 43 02
DAMGÅRDSVEJ 9
4230 RØDEKRO
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JORN HORNEMANN 86 43 62 l2
SOLSIKKEVEJ 24
8900 RANDERS

POVL FISKER 86 84 Sl ll
GEORG KRUGERSVEJ l76
SVEJB/EK 8600 SILKEBORG

LARS MUNCH 66 17 03 19
KRISTIANSDALS ALLE 160
5250 ODENSEN SV.

ERIK ANDERSEN 54 70 66 95
OREBYVEJ 69 A
4990 SAKSKØBING

BJARNE NIELSEN 30 52 99 76
NDSVEJ 35 STTH
5700 SVENDBORG

ROBERT CHRISTENSEN 3.l 22 79 63
KILDEBAKKEGÅRDS ALLE 66 C
2860 SØBORG

FINN HASAGER 86 l3 79 38
VESTERBROGADE l 3.TH


