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Jan Nielsen - D 250
Stationsvej 10 - 4320 Lejre - Tlf. 46 481930
nnb32 14 l <'si>\/ip.cyhe1'city'_,;l_k
Kapsejlads - nye ideer.

Mogens Dilling-Hansen - D129
Strandvejen 8 - 4654 Fakse Ladeplads
Tlf. 56 718280
dilli1ig(<!"post 1 .dknct.t_il<,
Telte - reservedele m.v.

John Nygaard
Hyrdeengen 203 -2625 Vallensbæk - Tlf. 43 620988
1.23 (ä*i1na<'e.dk
Medlemskartotek - klubstander avispost Webmaster

Erik Andersen - D 226
Orebyvej 69A - 4990 Sakskøbing - Tlf. 54 706695
easakskoebiitg@int`osport.get2net.dk
Ansv. redaktør L 23 Nyt

Povl Fisker - D 169
Georg Krügersvej 176 - 8600 Silkeborg
Tlf 86 845113
pofisker inagfe.dk
L 23 Nyt, opsætning/trykning

Michael Pedersen - D 356
Pandebjergvej 338 -4800 Nykøbing F -Tlf. 54 850386
m p(<1`> post.lele_.;l_lg

Jesper M Nielsen - ( gast på D 140)
Tangstien 5-4600 Køge -Tlf:56634464
Mobil: 21207249 |'espeern@dk.ibm.com

Jeg vil starte
med at ønske
samtlige
medlemmer
med familier
et godt nytår
og håbe alle
vil få en god
og aktiv

sejlsæson. Jeg håber, at alle er
kommet vel over julen med gode
gaver og de ekstra pund, der
følger med.

Året 2002 er jubilæums år. I 25 år
har L 23 Klubben eksisteret, og
jeg synes, at medlemstallet viser,
at mange stadig synes, det er en
god ide med en L 23 Klub.

Små foreningsformænd (her
hentydes ikke til min størrelse)
som mig har nytårsønsker: Jeg vil
ønske, at klubbens medlemmer vil
støtte op om klubben og dennes
bestyrelse, jeg vil ønske, at rigtig
mange vil deltage i klubbens
arrangementer som generalfor-
samling og Danmarksmesterskab,
et Danmarksmesterskab som i år
vil danne rammen om vores 25 års
jubilæum, jeg vil også ønske, at
der ude i kredsene vil blive

» Formanden har ordet:
afviklet flere kredsmesterskaber/
træf. Mit ønske er også, at rigtig
mange vil støtte op om L 23 Nyt i
form af indlæg til bladet,
ferieberetninger, forbedringer af
indretning, trim forslag, eventuelt
hvor der er godt at købe grej m.m.

Hvis nogle af mine ønsker, helst
dem alle sammen går i opfyldelse,
er det bare knaldhamrende godt/
alle tiders at være formand.

Jan Nielsen
D250 Jane 2

23



Indkaldelse til generalforsamling

L- 23 Klubbens bestyrelse indkalder til generalforsamling søndag den 17. mans
2002 i Holbæk Sejlklubs Klublokaler, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk.
Generalforsamlingen begynder kl. 14.00
Dagsorden ifølge lovene:

. Valg af dirigent
Konstatering af generalforsamlingens lovlighed

_ Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formanden
Fremlæggelse af revideret regnskab

. Indkomne forslag
Bestyrelsens planer for det kommende år

. Budget for år 2002

. Fastsættelse af kontingent

. Valg i henhold til lovene punkt 9.1
A. Valg af formand
B. Valg af kasserer
C. Valg af suppleant

10. Valg af revisor og revisor suppleant
1 l. Eventuelt

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden Jan Nielsen i hænde senest lørdag den 16. Februar 2002.

Hvis du/I ønsker at deltage i en hyggelig frokost, inden generalforsamlingen

DM år 2002
Holbæk Sejlklub er allerede langt med forberedelsen til vores DM, og
som nævnt i L 23 Nyt er stævnet som tidligere lagt i uge 30.

Det ser ud til at vores bestræbelser på at få ny samarbejdspartnere til DM
er ved at lykkes. 606 Klubben vil gerne være med, og både
Kapsejladsudvalget i Holbæk og vi som bestyrelse har sagt ja og indledt
samarbejdet. 606'ernes bud er, at de vil komme med 20 - 25 både.

Stævnet afvikles fra onsdag den 24. Juli kl. 15.00 og til og med søndag
den 28. Juli, dog satses der på, at sejladserne er torsdag, fredag og lørdag
og søndagen er ekstra dag.

Med denne klare udmelding kan I planlægge jeres sommer, og jeg håber
vi mødes til et stort godt DM med mange L 23'ere og en knaldhamrende
god jubilæumsfest.

Endeligt program og tilmelding kommer i næste nummer.

T ' s 110fz
starter, så giv mig et praj. Frokosten starter kl. 12.30 samme sted, prisen vil være Kvalitets Sejl fra
ca. 1 10 kroner, og øl og vand kan købes til klubpriser.

Tilmeldingen til frokosten er bindende og kan foretages ved henvendelse til
formanden Jan Nielsen, mobil telefon 23309930 eller på e-mail
janaqua@vi.p.cybercity.dk. Du kan også sende en e-mail til klubben:
L23@ imagedk.

Klippeøen
Nye sejl/ reparationer

Med Sejiefhiisen Lars Østergård - Jesper Blomquist
På bestyrelsens vegne

Jan Nielsen Pæregårdsvej 4 3779 Allinge
Formand

tlf5648 0746 - 3055 2512



Kalender 2002
23 & 24. Febr. International Boat Show i Bella center.

3 & 4. Marts. International Boat Show i Bella center.

17. Marts L23 generalforsamling i Holbæk.

24..26. Maj Fyn Rundt , Bogense Sejlklub.

31...2. Maj/Juni Fyn Rundt, Odense Sejlklub, Kerteminde.

14..l6. Juni Sjælland Rundt, Helsingør Sejlklub.

24..28. Juli DM L23 Holbæk, ( husk t sætte kryds i kalenderen
allerede nu).

V' ' 'i ` . I 4 ` is.
. Ww .

. ~ ' É~\»~»\:'1..
- . . »\<..».\» «~\-\.\_,__,a\\..s

t '_ .. Å \
»tt * x 0 ;« if "l

Mg

.-~“` J'

K' Se '?<,Jí::/í',.' er '."',fLí<»

r « V,. 5.
Euro Sails . Skovshoved Havn få ~_ -im'

2 2 I9 0 Char ottenlund FT-_
Tlf./Fax 3963 2210

L 23 RESERVEDELE.

Det er stadig muligt at få lavet en skydekappe til din L-23 hvis den trænger
til fornyelse. Prisen vil være kr. 1900.- Der er nogle, der har efterlyst
kistebænkluger og stik skotter (ved nedgangen). Såfremt der er nok
interesserede vil jeg lave en lille produktion. Imidlertid er det ikke muligt
at oplyse prisen, da der skal være et vist antal for, at det i det hele taget er
værd at starte op med. Er du interesseret kan du enten ringe eller sende en
mail. Helst så hurtigt som muligt. Så vil jeg kontakte dig såfremt der er nok
til at gå i gang.
Skydekappen vil blive fremstillet som beskrevet i tidligere L-23 nyt og på
hjemmesiden. Kistebænklugerne vil enten være teakfiner , ca. 3 mm slidlag
eller teak med gummifuge(det afhænger af prisen på pladerne). Stikskot vil
være teak ca. 1 mm slidlag.

Tlf. 54 70 66 95 - Mail adresse easakskoebing@infosport.get2net.dk
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-et symbol på kvalitet

Toto/løsning på alt ríggerarbejde
udføres í vor 2000 må topmoderne ríggerhal

MASTER tt BOMME * STAGER
STÄENDE OG LØBENDE RIG ° DYFORM

RODRIG 0 RULLEFORSTAG
Hl'LOW REEFER RULLEBOMME

Master op til 18,5 meter, hentes og bringes på vor trailer

john Most A/S < Lunikve] 12 - DK-2ó7O Greve
Tel. +45 4390 5óOO - Fox. +45 4390 OOÖO

\ wvvw.}ohnmost.dk - moil@]ohnmost.dl< /



Bestyrelsesmøde i Silkeborg

Søndag den 9. december
afholdtes bestyrelsesmøde i Silkeborg
Sejlklubs nye klubhus, og så tæt på
jul blev der samtidig serveret en let
julefrokost til de fremmødte
bestyrelses-medlemmer.
På bestyrelsesmødet blev der bl. a.
drøftet indkaldelse til den kommende
generalforamling, og planer for DM
2002. Der blev også talt om L 23
Nyt.
Endvidere blev det drøftet hvad vi kan
gøre for at fremme mulige aktiviteter
ude i kredsene, og opfordrer hermed
kredsformændende, til at hjælpe med
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nye ideer..
Som læserne forhåbentlig har lagt
mærke til at der på bagsiden indrykket
en 4 farvet annonce, sponsoreret af Dan
Sails, hvilket betyder at vi kan trykke
bladets omslag i farver de kommende
2 år, gratis for klubben, vi vil derfor
geme rette en stor tak til Jan Hansen
Dan Sails.
på bestyrelsens vegne

Povl Fisker
D 169

Dan Sails- 45
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Konstruktør Lars Olsen, CDE - Danish Marine Design www.cde-dnid.cÆ

Dan Sails - 45, er et specialdesign
under bygning for Jan Hansen, Dan
Sails, som planlægger at deltage i
Obserwers Single Hand Trans
Atlantic Race, fra Plymoth i England
til Newpoit i USA , i sommeren 2004.

Distancen er 2.810 sømil, og
overvejende med vinden imod.
Som det fremgår af ovenstående er
det Lars Olsen, vores L23
konstruktør som står bag.

Foto Skælskør Sejlklub DM 2001



Fra Sl(ælSl(Ø1` Sejlklub Kfgdskgntaktgr

har vi modtaget et sæt foto af de deltagende både ved DM. På
bestyrelsmødet den 9 dec. har vi besluttet at fordele disse, til de enkelte
bådejerer, i forbindelse med udsendelse af dette nummer af L 23 Nyt

Foto Skælskør Sejlklub

klubbens hjemmeside http://home.worldonline.dk/~L23/
Email adressen er L23@image.dk

Deadline for næste L 23 Nyt er den april

Bøgestrøms Kredsen

Issefjord Kredsen

Køge Bugt Kredsen

Limfjordskredsen

Nordøstjyll Kredsen

Silkeborg Kredsen

Århus Kredsen

Lillebælts Kredsen

Nordfyns Kredsen

Storebælts Kredsen

Sydfyns Kredsen

Storestrøms Kredsen

Øresunds Kredsen

D 129

D 250

D 140

INGEN

D 23

D169

D 384

D 306

INGEN

D 99

D 194

D 226

D18

Mogens Dilling Hansen
Strandvejen 8 - 4656 Fakse Ladeplads
Tlf 5671 8282 dilling@post1.dknet.dk

Jan Nielsen - Stationsvej 10
4320 Lejre - Tlf 4648 1930
nnb32141 @vip.cybercity.dk

Hans Jørgnsen Havløkkevej 9
4600 Køge - Tlf 5665 2404

Jøm Hornemann - Solsikkevej 24
8900 Randers - Tlf 8643 6212

Povl Fisker - Georg Krügersvej 176
8600 Silkeborg - Tlf 8684 5113
pofisker@image.dk

Finn Hasager - Vesterbrogade l. 3 th
8000 Århus C - Tlf 8613 7938

Jørn Larsen - Damgårdsvej 9
4230 Rødekro - Tlf 7466 4302

Lars Munch - Kristiansdals Alle 66C
5250 Odense SV - Tlf 6617 0319

Bjarne Nielsen - Bergmandsvej 35 st.th.
5700 Svendborg - Tlf 3052 9976

Erik Andersen - Orebyvej 69 A
4990 Sakskøbing - Tlf 5470 6695
easaks1<oebing@infosport.get2net.dk

Robert Christensen - Kildebakkegårds
Alle 66 - 2860 Søborg Tlf 3956-5005


