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Formand

Næstformand Morten Thomsen - D 281
Uglevej 6 - 2680 Solrød Strand *
mobil 50591993
morten@L23.dk i

Kasserer

Bestm.

Sekretær
(redaktør)

Supleant

Suppleant
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Bestyrelsen 2...... '
Per ,,Amok“ Nielsen - D 176
Tandrupvej 8A- 2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 43 548043 - mobil 27153095
per@,L23.dk
Kredskontakter - Medlemmer - Sponsorer - nye ideer.

Sponsorer

Ole Rasmussen - D7
Birketvej 89- 4941 Bandhom -tlf 54788131
tlf23406l92 - ole@L23.dk
Kredskontaktennedlemmer

Povl Fisker - D 169
f Georg Krügersvej 176 - 8600 Silkeborg .
f Tlf 86 845113 - mobil 20335933

povl@L23.dk Skype: povlfisker
Ansv. redaktør L 23 Nyt - klubstander - medlemmer r

Hans Jørgensen - D 140

Erik Toft Nielsen - 15
Bådehavnen 7 - 4900 Køge
Mobil: 26243399
erik@L23.dk. Skype: eriktofi
Dimsekassen

Gitte Troelsen - D 15/ P-809
Bådehavnen 7 4600 Køge Tlf. 61331423
Gitte@L23.dk r

Havløkkevej 9- 4900 Køge -Tlf. 56 652404
hans@L23.dk Skype: hansjørgensen
Kapsejlads - webmaster - klassebeviser }

L 23 MAD -MADiL 23.
Jeg sidder og tænker på al den gode mad der er spist i en L23.
For en del år siden, da der startede en 20 - 30 både på Sjælland Rundt havde jeg
i flere år en gast med, der var vild med kulinariske udfoldelser. Vi spiste altid godt
og meget. Mellem Gilleleje og Odden stod den påBeufBearnaise med nye
kartofler, ristede svampe og råstegte rodfrugter -tilberedt lige nede til venstre i
kahytten. Hertil et glas godt rødvin. Senere var der på natskiftet kl. 24.00 altid
varm suppe. Om morgenendejlig
varm kaffe, og nogle gange ristede
brødskiver - og selvfølgeligenvann
ret mere, senere på turen.
Det ku” godt lade sige gøre i vort
udmærkede pantry.
I havn på almindelig hyggesejlads, lavede
vi nogle sjove ting. Prøv krabbesuppe.
Hjælp ungeme med at fange en spandfuld
krabber på havnen. Stik en kniv gennem
maven på dyrene så de bliver humant aflivet.
Tag en halvstor gryde og kom godt med
olie i bunden. Varm op og smid krabber og
div. urter ned i gryden. Gi” den en halv
flaske hvidvin ognoget fløde. Koges i 20 -
30min rør lidti suppen og knus geme
skalleme. Sigtes og færdig til spisning med groft brød til.
Eller gå hen til fiskeme på havnen og køb lidt torskenakker og et par skrubber
skåret i småstykker. Steges på skindsiden på en vann pande blandet med
sommerkål, spidskål el. lign. Det er det rene mums for maven.
Det ka” godt lade sig føre at lave god mad i en L 23.

- og gider du ikke, så gå op på den lokale kro, det har du råd til når du
sejler L 23.

Godt sejlerefterår - Per ”Amok”.
'f._rar V
.:_

;2...§NB: foto't viser dog muslinger, også en 5'. W.,
mulighed ?? (redaktøren) Lrêa-`s-”Eiler
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Tak til Kragenæs Sejlklub for et
flot, og velgennemført DM 2008 for
os L23 sejlere.
Der blev sagt tak AF vores formand, men der skal også lyde en
stor tak fra alle os sejlere, som nød og glædede sig over gode

sejladser, et
velfungerende team
på land, velsmagende
og flot anrettet mad
morgen ,, middag“ og
aften. En sjov ide
med turen til ,,ruinen
med picnickurve“
som blev indtaget
sammen med en
indvidelse i en
spændende del af
Lollands historie.
Vejret var på alle
måder lækkert både
på vand og land. Det
trængte vi også til

` f rf efter nogle år med for
Her tre glade ,, værter ,, en del afde mange meget regn og Storm
som bidro til succesen . . .g Facrlrteterne 1

forbindelse med campingpladsen og mulighed for at leje hytter ,
gjorde opholdet super komfortabelt.
Povl Fisker D 169 ,,Pi°r“, redaktør
NB: Også en stor tak til BP foto ,for de overvældende mange flotte
billeder. (som bl. er at se her i bladet samt www.123.dk)

t . "
,~ v -.....~.rr__`_.. ~ ` _ Q

. - ~ H. ~ . mr
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NORTH SAILS

Tør du vælge andet til
Sæsonen 2008 ?

For mere information om trim og sejl, kontakt Theis Palm på
tlf. 39 15 77 64 eller e-mail: theis@dk.northsai|s.com

b0"'\ 4' /Ø I (Ø E' “°'“'“^"~r
_.`/_,_,--7 -Ege” -_' /_j' '§4| E' ' ` * .\,\

========§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§================

www.ShipShopÉdk
L.4..4.4..4.4...4
Gavesponsor ved Match race 2008
i Skanderborg & DM 2008 Kragenæs lie Z _ _

., i

Du finder os her: Ellemosen 9 - 8680 Ry - 8788 0006 3,
eller pa vores wvvw.sh1pshop.dk med mange gode tilbud

Planlagte @ Aktiviteter i resten af 2008.
27... 28. september Åbent Kredsmesterskab i Silkeborg.

NB: NB: NB: har du en aktivitet i din kreds, skal du blot
kontakte Webmaster Hans Jørgensen - eller redaktør Povl Fiskelç
så sørger vifør at det bliver annonceret.

Velkommen til nye medlemmer siden sidste L23 Nyt.

Niko StrøierWelan - D 204, ,,Gerda“ «
Martin Nielsen - D20, ,,Ommer“ /:E-, \\
Morten Pedersen - D191, ,,kom-an“ \.

. S. \\

» 2 \__.\.... __ VL
L23 Sejler

OBS: OBS: OBS: ,, ANNONCE ,, OBS: OBS: OBS:

Til DM-deltagerne og andre.

Gamle forsejl helst fok/ evt. genua som har været på vej fra loftet til
containerpladsen, men så alligevel ikke, modtages. Evt. bytte med et lag dåseøl i
Kr M' ` ` d 'lk tm le ol 'ltild b d hagenæs. rnsvrgenn evr ons ere nog s sej eres ny ygge e us.
Hilsen Dan List-Jensen D174 -tlf. 22724744 - danlist-'@privat.dk

1;/'

fif?

Side 7



Kapsejladserne afvikles

Side 8

Silkeborgkredsen inviterer til
,,Åbent Kredsmesterskab for L23“

Lørd. den 27. & sønd. 28 sept. 2008 i Silkborg Sejlklub

på Julsø, første start tilstræbes begge dage kl. 10.00.

Sta rtgebyr kr 50,00.
Program:
Fredag den 26.
---///----
Lørdag den 27.
---///----
---///----
---///----
---///---- kl 18.30
Søndagden28.9 kl 7.00
---///---- kl 9.55
---///---- kl 15.00
---///----

kll9,00
kl 7.00
kl 8.00
kl 9.55
kll5.00

- 8.30

Evt. søsætning for L23 sejler som kommer trailende.
Mørbradgryde med tilbehør.
Morgenmad.
Bureau åbent.
Varselssignal for første start tilstræbes
Ingen sejlads startes herefter.
Mesterskabsmiddag
Morgenmad
Varselssignal for første start tilstræbes
Ingen sejlads startes herefler.

Når alle er i havn: Præmieoverrækkelse foran
klubhuset, der vil være mulighed for at købe pølser
med brød i klubhuset.

Stævne præmier: Præmier uddeles for hvert 3. tilmeldte båd i hvert løb,
(L23 'r deltager alle isamme løb)
Herudover sejles om kredsens vandrepræmíe, L23 halvmodel, men kan
dog kun vindes af medlemmer tilhørende kredsen,
NB." lokale L23 sejlere deltager samtidig 1' klubmesterskabetfor 2008.

Alle kan tilmelde sig morgenmad, madpakker & middage alle dage.
Priser gr gerson:
Morgenbord med brød, pålægfrugt og kaffe og the. a kr 35,00
Madpakker til at tage med i båden a kr. 25,00
Grydeafien fredag den 26. sept. a kr 50,00
Mesterskabsmiddag med dessert og kafle a kr. 75,00.
Vin og øl til sædvanlige billige klubpriser.

Tilmelding:

Kan ske på L23 klubbens hjemmeside. www.L23.dk

Betaling kan ske på konto nr. 2640 9480 104946 (Povl Fisker) i Nordea Bank
Skanderborg. Tilmeldelse og betaling skal være os i henne

senest den 22. sept. kl 18.00.
Vi glæder os til at se rigtigt mange L23 sej ler, og husk stævnet tæller også til

-- L23 Grandprix 2008

P-vs.r.~_,~.»:.,'=e=rj~` M ~ . W

Foto: Jens
Hjort

_,.-...~.-j_.,...._:'lr_-
.- 1 .rr.lt,;*

Vestfyen
giver lidt øl..
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L23 DM 2008 Kragenæs Sejlklub
Foto: Dan List, Povl Fisker og Bjarne Pedersen, ,, BP Foto “

AfHans Jørgensen
Så oprand dagen hvor 21 L23-ere havde sat hinanden stævne i Kragenæs.

Onsdagen startede med aktivitet på land,
hvor bådene blev gjort sejlklare, da en del
kom på trailere. Kragenæs Sejlklub
havde sikret telt- og campingplads på et
stort grønt areal, og dem som ville have
mere komfort havde lejet hytter på
campingpladsen. Der bydes velkommen
af Stævneleder og borgmesteren.

Første sejladsdag torsdag begyndte i svag
vind og endte i kraftigere mellemluft, hvorH _ .man endnu kumie sejle med genua. Vejret

var under hele stævnet solrigt med vind fra øst. Første sejlads blev vundet af
Sylfiden D177 fra Silkeborg - anden sejlads afZero fra Køge og dagens sidste
havde Do-Do som den hurtigste båd. Overraskende var den store lighed i toppen
efter dagens tre sejladser, hvor
Tøsen og Zero begge låi spidsen
med 8 point.
Dagen blev afsluttet medmoleøl ~~
og fællesspisning i det store telt,
som til lejligheden var opsat. Her
ktmne man også se masser af
billeder fra dagens sejlads i
”baren”.

Fredag bød på noget mere vind,
hvor alle sej lede med fok. Det
blev en udfordring formange
besætninger, at holde båden på ret køl, især på lænseren med spiler. Indtil flere
både kæntrede til luv, og mange en sejler endte helt eller delvis i søen. På
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førstedagen have sidste to års vinderbåd Malou fra Jyllinge ikke vist de helt store
takter; men det skulle andendagen rette op på. Theis med besætning vandt således
dagens tre sejladser, hvorefter der ikke var usikkerhed om, hvem der nu førte
stævnet. På de
efterfølgende pladser var
der tæt løb mellem Tøsen
D24, Zero D140 og
SylfidenDl 77. Aftenen
blev afsluttet med spisning i
det grømre. Sej lklubben
havde arrangeret en tur i
det køme Nordlolland,
hvor der undervejs blev
tanket lidt øl. Turen sluttede
med picnic ved en
borgmin, hvor vi også fik et
indblik i Lollands
landudvikling. Billedet nedenfor :Theis Palm samler en afsine gaster op /I

s Picnic i det grønne med indblik i
Lollands udvikling fra vådområde

L til det vi kender i dag.
Så oprand lørdagen hvor de sidste
tre sejladser skulle afvikles. Vinden
syntes ikke at havde aftaget meget
fra dagen før, så de fleste både
forlod havnenmed fok.
Vindstyrken var dog noget mindre
ude på banen, så de fleste valgte at
skifte til genua før første start. Igen
viste Theis i Malou fia Jyllinge hvor
skabet skulle stå. Det blev til tre
førstepladser og båden var således
bedste båd i stævnet. Mere

spændende blev det på de følgende pladser. Efter første sejlads var Zero rykket
op på andenpladsen; men efterfølgende to dårlige sejladser gjorde at båden endte
udenfor præmierækken. Et nyt fænomen under dette DM var, at der ved
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topmærket var placeret enjury-båd. Herfra hørtes fløjten og visning afprotestflag
til mange både. Dette gjaldt især overfor både, som ikke overholdt regleme ved

topmærket eller som rørte dette. Derfor var der mange ”karruselturer” her da
bådene med det samme var klar over at nogen havde set en forseelse. Et godt

tiltag som sikrer mere fair
sejladser. At mange rørte
mærket skyldtes til dels den
kraftige strøm som under det
meste afstævnet løb fra syd
mod nord. En god dag havde
Sylfiden D177 fra Silkeborg,
som med en god og stabil
slutspurt endte på en sammenlagt
andenplads. D24 Tøsen fra
Egensedybet blev sammenlagt

:referent

tre. På de øvrige præmiepladser kom D148
Do-Do fra Sundby og Killelock Dl 8 fra
Frem.

Dagen kunne nu fortsætte på land, hvor L23
Klubben traditionelt kunne afvikle sin
sponsorpræmie lodtrækning. Hvad sker -
sidste båd som trækker først D20 Omrner,

side 12

var så heldig, at trække hovedattraktionen, en ny fok fraNorth Sails.
Efterfølgende
blev der
udloddet
sejlersko fra
JosefSeibel
Ringsted.
Sejlerudstyr
fra ShipShop,
Colwnbus
Marine og

lyde en stor tak til de mange velvillige sponsorer ! ! l !
Herefter ftrlgte nok en tradition, hvor den vindende be

Køge Boat Center.
Gavekort fra Tempo
Bådudstyr og sidste lod,
som blev trukket afden
vindende båd, var en
spilerstage fra John Mast.
Stagen blev generøst
videregivet afTheis til D326
Mimie, som under stævnet
havde lidt havari på deres.
Der skal fra L23 Klubben

sætning skulle have deres
vandgang. Den endte
med at mangt en
tilfældig anden sejler
også måtte en tur i
balj en.
Herefter blev der
gjort klar til aftenens
højdepunkt -
sejlemiiddagmed
tilhørende
præmieovenækkelse.
Middagen stod på
helstegt pattegris
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afsluttet med flere slags islagkager og kaffe.

' 1 Under
l middagen blev

DS plaketter
guld, sølv og
bronze uddelt til
de tre bedst
placerede
besætninger,
samt glas som
præmier til de 5
bedste
besætninger.
Ligeledes kunne

1 Theis og
l

Danmarksmestrefor 3.de ar træk - Et stort tillykke Theis og hans
besætning.

0 l

besætningen fra Jyllinge tage vandrepræmien med hjem igen. Vores formand Per
”Amok” kumme på L23 Klubbens vegne takke for et perfekt afviklet stævne, og

side l4

han overrakte Kragenæs
Sejlklub en L23 halvmodel
som tak. Herefier fulgte en
aften med højt hmnør, idet
vi igen i år havde glæde af
besætningen på Friendship
fra
Tillykke til Mike DI 77
og besætning, tættest på
guld, men glæden ved
sølvmedaljer ses
tydeligt...

Silkeborg, som med deres musikalitet skabte den rette sej lerstemning. Det blev
sent formange; men op ad søndagen kom de fleste til morgemnad hvor man kunne
tage afsked, og forvisse sig om, at vi alle stiller op til næste år. Hvornår og hvor vil
L23 Klubben snart komme
med et bud på - men der
arbejdes på Nivå.
Så skulle en del både
hjemad over land..

Også tillykke til Mike D
24 og hans besætning,
som tog
broncemedaljerne foran
en række aftidligere
danmarksmestre !!!.'!!!

NB: hvilket i mellemtiden er blevet vedtaget, og der afltoldes
,,DM 2009“ i uge 33, i dagene l2..l6 august 2009.
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bent DS-DM 2008

Klasse . . . . . . . . . . . . . .. L 23
Arrangr . . . . . . . . . . . .. KRAGBNS SEJLKLUB
Stvne dato . . . . . . . . .. 23-27 juli 2008

Lav point system

Endelig Resultat efter den 9 sejlads
Antal fratrkkende sejladser: 1 (Markeret med x)

Plc Rorsmand
Bestning / Bdnavn

Prmietagere:
1 Theis Palm 3 4 4x
""104 JYLLINGE Soeren J/Torben K

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1

2 Mike N aard Jensen 1 9x 3 4 6Y9
""177 SILKEBORG

3 Mike Rasmussen
""'24 EGENSEDYBE

4 Nils Mogensen
""148 SSF

5 Robert Christensen
111.118 FREM

6 Hans Joergensen
""14O KOEGE

7 Poul Schilling
""'82 SYDKYSTEN

8 Erik Toft Nielsen
""'15 KOEGB

9 Paul Hoejen
""175 SILKEBORG

10 Klaus Andersen
""l81 SSV

11 Ole Rasmussen
sarmnom

12 Morten Thomsen
""281 VSK

13 Rune List-Jensen
""l74 HORSENS

14 Jan Christensen
""'10 SAKSK.

15 Brian Skovgaard
""326 JYLLINGE

15 Poul Fisker
""169 SILKEBORG

17 Mogens Nicolaisen
""'z7 BANDHQLM

18 Per Nielsen
""175 VALLENSB.

19 Tom Hansen
""'52 ONSEVIG

20 Claus Falck
""399 NIVAA

21 Martin Nielsen
""'2O SAKSK.

Antal deltagere _“
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Christian F/Jan F
4 2 2 5 5

Dorte R/Jens T
12 15x 1 3 2

Bjarne P/Ole E
7 5 7x 2 4

Jan C/Lars M

2 1 5 6 3
Jesper D/Jakob K

5 12 12 14x 8
Jan J/Keld J

6 3 14 13 7
Brian L/Gitte T

15 18x 9 10 9
Bent R/Torkil M-H

8 10 6 9 15
Niels A/Jeppe M

18 8 13 7 11
Dan J/Morten U

11 6 8 16 DNC
Thomas A/Hans K

14 16x 10 12 10
Dan L/Martin L

13 11 16x 11 13
Jacob P/Bo M

10 14 17 19x 12
Jannik N/Allan B

DSQ 13 11 8 17
Frands B/Verner R

9 7 15 18 18
so s/ole M

19 19 19x 17 16
Kim J/Ib S

17 20x 18 15 14
Johnny H/Henrik H

16 17 20 DNS DNC
Per H/Klaus F

DNS 21 21 DNC DNC
Joergen A/Anni A

: 21

1 1 1 1

5 3 3 3

2 7X 4 6

4 2 2 7

3 5 5 2

è 4 nsox 9
e s s 4
7 l6X 7 12

10 9 14 s
13 1s 9 oma;

DNCX 13 11 8

DNCX 8 8 11

9 10 13 13

14 11 10 15

16 12 12 10

11 14 16 DSQX

DNCX 17 17 16

12 15 15 17

15 19 18 14

DNC DNC DNC DNCX

DNC DNC DNC DNCX

TOTAL

13.0

28.0

30.0

33.0

34.0

38.0

58.0

69.0

81.0

88.0

89.0

90.0

91.0

98.0

103.0

112.0

117.0

130.0

130.0

163.0

174.0

NAT

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

,,Trenden“ på
farverne af
spilerne i år
var
gennemgående
hvide. Bl.
disse 9 er 5 af
helt hvide.
En kende
kedlige ?"3.:
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Ny Sponsor v/ DM 2008
Sko til et hvert formål- også

Hmmbff ' 'l (l .|]o.~;cr :isen í) I C
im|._rrrrl:@:~rss;r:»~wrart.: remler ut ets enter

Klosterparks Allé 1
4100 Ringsted

RONIIKA Telefon; +45 57 67 65 oo

Knækkede mast på L23 -
forsikringen var en and !
UDSTYR
29-07-2008 09: I 6
Pas på din forsikring. Desværre harjeg lige lært på den hårde måde. Under
kapsejlads knækkede jeg nemlig en øjeterminal på et undervant og masten
forsvandt over bord i to dele med nye sejl. Kun skade på båden blev dækket af
forsikringen, skriver en lettere rystet L23-sejler.

AfTroels Lykke

L23-sej ler Jens Willumsen fra Køge Bugt skriver:
Med rnøje og besvær fik vi bjærget rig og sejl og kom i land for motor. Heldigvis
kom ingen ombord værende til skade. Nu startede så hvadjeg regnede med var
en form sag, nemlig en anmeldelse til forsikringen, menjeg harjo kasko forsikring
så det skulle vel ikke være et problem, troede jeg.
Nu erjeg blevet meget klogere, forsikringen dækkede nemlig ikkemin mast og
skaden påmit storsejl (sejl dækkes kun hvis rig skaden gør), men kun følgeskader
på pulpit og iribord.
Årsagen hertil er en undtagelse i forsikringsbetingelseme om at skaden skal være
opstået som en ”pludselig og udefra kommende hændelse”. Dvs. at din forsikring
kun dækker hvis du sejler ind i en bro, går på grund, kolliderer med en anden båd
eller lignende hændelser.
Jeg har eflerfølgende kigget mange forsikringsbetingelser igennem på nettet og det
er fælles for dem alle, at de har undtagelser for tæring, træthed, eller brud som
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følge affejl i materialer. Der skelnes ikke til om du som sejler har haft enmulighed
for at opdage en tæring/brud eller ej.
Gennemgik min rig hvert år
Som ansvarlig sejler gennemgårjeg hvert årmin rig, så nøje somjeg kan. Jeg
inspicerer alle vanter og stag, gårminmast efter ved alle nitter og beslag.
Dette er prøvet hos forsikringsankenævnet og min forsikring sendte endda dette
afslag med, vel vidende at mange somjeg ville blive meget forundret over ikke at
få dækket skaden.
Ankenævnet tager kun stilling til om skaden skyldes ”pludselige og udefra
kommende hændelser” ikke hvorvidt du har en kinarnands chance for at se om der
er problemer med din rig.
Man kume nok også diskutere emnet ”følgeskader”. For som nævnt dækker
forsikringen de
opstod på min
b u k k e t
et ridset fiibord.
Det der slår mig
føl g e s k a d e r
hvorfor er mast
så ikke
en knækket

skader der
båd, nemlig en
agterpulpit og

er: Hvis
dækkes,
og sejl skaden
følgeskader af
øjeterminal på

et vant?
Svært ved at se __ _ _ _ _ logikken
Jeg har svært ved at se logikken.
Selv om du kommer ud for en afdisse ”pludselige og udefra komrnende
hændelser” skal du kigge din forsikring rigtig godt eñer.
De fleste dækker nemlig ofle max. 25 % afbåden handelsværdi. Selv en lille rig i
dag koster hurtig over kr. 25.000 så hvis din båds handelsværdi ligger under kr.
100.000 kan du se frem til at skulle have tegnebogen op af lommen og betale en
del selv.
Hos enkelte selskaber kan man tegne dækning for en større procentdel afbådens
handelsværdi mod merbetaling.
Påmange master der ”vælter” afsig selv, er årsagen en fomr for tæring, træthed
eller brud i en rig komponent og skaden er således ikke dækket.
Lærestreg på 25.000 kr.

Se resten af indlægget på www.l23.dk
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FEDTMULE CUP 2008 - Entry & Trainee
Cup.

Blev aflioldt i Vallensbæk søndag d. 17. august kl. 09.00. - hvor invitationen lød:
Sammensæt din L23 besætning og få gode råd om kapsejlads.
Det blev til følgende deltagere som fik en fomøjelig og lærerig dag på vandet.

Båd: Besætning: Instruktør:
D 5 Kamikaze, Hundige Jens Villumsen Hans Jørgensen, D 140 Zero
D 82 Dream Machine, Ishøj Jan Olesen og besætning Paul Schilling, D82
D 176 Amok, Vallensbæk Torben Bjerre og besætning D161 samt Per ,,Amok”,
D 204 Gerda, Vallensbæk Niko Welan og besætning Jackie, nomialt gast på
Amok

Alle mødtes Kl. 09.00 ved ”Biksen”. Hvor der blev serveret morgenkaffe,
rundstykker og basser.
Per informerede om dagens arrangement og Morten Thomsen, D 281 Zeppo var
dommer.

Efter trim af bådene blev der afviklet 4 sejladser. Det var besluttet at der ikke ville
blive startet efter kl. 14. Banen var en op-ned som Morten sikrede hele tiden var
perfekt udlagt. Fra start til topmærke var der ca. 0,5 sm. Vejret viste sig fra den
bedste side hvor alle også kunne håndtere spileren.

Efter sejladseme mødtes alle i klubhuset, hvor der blev sen/eret forloren skildpadde
og kolde molebajere.
Dagens vindere som blev D82 med fremmed besætning løb af med førstepræmien,
som også var drikkelig.
Alle var enige om at disse sejladser bør fortsætte til næste år, idet alle syntes de
havde haft en givtig dag på vandet. Ligeledes en hyggelig sejlersnak over maden.
Og så kostede det kun 50kr. pr. deltager.
Det må da siges at være en billig Sejlerskole med fortæring. ll!!

Stor tak til Morten ”Zeppo”, Per ”Amok” og ikke mindst Kim ,,Kok“ (gast på
Amok) .

referant Hans D140.

NB: Se billeder på side 24 fra arrangementet
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Fedtmule Cup 2008 set fra DS.

Jens Villumsen,
Som relativt ny sej ler i min L23, tilmeldtejeg mig med store forventninger ”fedtmule
Cup”.
Tanken om at kunne få tjekket trim, taktik og teknik af en erfaren L23 sejler var
næsten for godt til at være sandt og så for kun 50 kr.
Desværre harjeg været uden besætning i år, såjeg sejlede alene fra Hundige til
Vallensbæk og deltog som eneste udefra kommende båd. Vel fremme var det tid til
kaffe og rundstykker og en briefing fra Mr. Amok.
Vi skulle sejle nogle korte op/ned baner udenfor havnen. Jeg fik Hans fra D140 Zero
med som min instruktør og vi måtte så sejle 2 i båden. Dette var naturligvis et
handikap.
Vel ude på banen fik vi tjekket trim og testet startlinjen af, Morten i Zeppo havde
lagt den snorlige og flyttede på den til de øvrige starter så der ikke var stor fordel i
nogen af enderne.
Vinden var noget springende under sejladseme og der var stor forskel på om man fik
sejlet på rummere eller skraldere.
Vi fik lavet super starter i de første 3 sejladser og var hele tiden blandt de første ved
topmærket men så snart vi gik på læns og skulle sætte spiler, var det tydeligt at vi
manglede en mand ombord. Samlet resultat blev nummer 2 og det kan jeg kun være
tilfreds med, min båd er jo en af de første men alder betyder åbenbart ikke det store
på en L23.
Tiden på vandet var meget lærerig ogjeg fik meget ud af de råd om trim og måden
at sejle på som Hans velvilligt delte ud. Jeg skal i gang med at ændre på placering af
diverse frølår, skødeklamper osv. Så båden bliver nemmere at håndtere for
gasteme.
Det er trist at et så godt arrangement ikke trækker flere besætninger til, jeg kan kun
sige at det var hele dagen værd. Der er ikke mange andre klasser hvor de garvede
sejler deler ud af godteposen og jeg har allerede haft glæde af de mange ting jeg
lærte ved aftenmatchen i Køge bugt d. 19/8 hvor jeg med lånte gaster sejlede 2.
plads hjem, trods for meget sejl og en First 31 der slet ikke kendte sine regler og
forstyrrede mange både ved topmærket. Det var faktisk lidt tæt på en kollision men
vi vendte trods retten til vejen, jeg har vist haft skader nok i år.
Jeg synes det er på sin plads at takke initiativtagerne, dommeren, dem der lagde
både til og ikke mindst kokken, mange gange for en dejlig dag med hyggelig
stemning, gode sejladser, dejlig mad og kolde øl.

Sejlerhilsen
Jens Villumsen, D5 Kamikaze, Hundige.
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L23 GRAND PRIX 2008.
Vi har besluttet os for at dette års grand prix serie skal være som i 2007.
Match Race stævne på Skanderborg Sø i Pinsen. Klassebåds stævne og Kredsmesterskab for Stor-
Vallensbæk - aflyst. DM i Kragenæs. L23 stævne og Kredsmesterskab på Silkeborgsøerne.
Vis at vi er en aktiv klasse ved at støtte op om disse sejladser. Tabellen er kun vejledende indtil

D177
S281
D15
D7
D140
D82
D104
D24
D148
D18
D181
D10
D169
D175
D174
D176
D10
D286
D381
D52
D27
D326
D43
D299
D102
D20
D399
D142
D312
D63
side 22 side 23

30 deltagende både.i

Mike Nygaard Jensen
Morten Thomsen
Erik Tofi Nielsen
Ole Rasmussen
Hans Jørgensen
Peter Schilling
Theis Palm
Mike Rasmussen
Nils Mogensen
Rober Christensen
Klaus Andersen
Jan Christensen
Poul Fisker
Paul Højen
Rune List-Jensen
PerNielsen
Flemming Graes
Flemming KNielsen
Per Hedegaard
Tom Hansen
Mogens Nicolaisen
Brian Skovgaard
Frederik Dygaard
Karsten Hansen
Frank Gastbjerg
Martin Nielsen
Claus Falck
Ove Nielsen
KimWeilert
Per Nielsen

3 stævner

Silkeborg
VSK
Køge
Bandholm
KJS
Sydk. Sejlklub
Jyllinge Sejlklub
Sej lkl Egensed
SSF
Frem
SSV
Saksk Bådel
Silkeb Sejlklub
Silkeborg
Horsens Sejlkl
Vallensbæk Sejl
Skanderborg
Silkeborg
Skanderborg
Onsevig
Bandholm
Jyllinge
Skanderborg
Skanderborg
Skanderborg
Sakskøbing Båd
Nivå
Skanderborg
Skanderborg
Bandholm

Deltager antal:
Stævne:
Sylfiden
Zeppo
Tria
Rasmus
Zero
DreamMachine
Malou
Tøsen
Do-Do
Killelock
Zephyr
Bounn-10
Pi/”r
Friendship
Tiny
Amok
SUS
Andromeda
Alleos
Virus
Anjamo
Minnie
Hovsa
Snup
Liberty
Ommer
Lommelærken
HurryCurry
Wivind
Maria

16 9
Skan Band
16 0
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DM Silke
20
10

strøms Kredsen i Bandholm. Tune Up Cup og Køge Bugt kredsmesterskab i

det samlende deltagerantal er kendt..
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L23 Broen ved DM i Kragelund uge 30 - 2008
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L23 Klubben kan tilbyde følgende varer:
Centerløft til L23:
Komplet åg- løftegrej til 1.23 medlemspris 1500kr. ..er på lager....
Sættet indeholder:
Åg i 10 mm. 'l` stål, slyngrenset og epoxymalet, gummi på undersiden - vandret
flade. Oval lollcring - 2 tons 5 sjækler - 2 tons
2 løftestroper - 2 tons, grønne 300/150 cm.
2 høje (50 mm.) møtrik. galvaniserede. 2 øjebolt M20 rustfrie.
1 ,, dækspåfyldning“ dæksel ø 51 mm. chrom til dæksgennemføring foran garagen.
Den høje møtrik 50mm. tilpasses individuelt til overkant dørkplade, således at der er
et hul på 30 mm. klar til isætning aføjebolt. Foran garage til skydekappe skæres et
hul Ø 54 mm. Monteres i tætningsmateriale, overskydende studs ca. 60 mm.
afskæres før montering. Dæksel dækker skruer. Dette tilbud kan aflientes fragtfrit i
Skanderborg (efter aftale)..Vægtangivelserne refererer til hvad grejet er godkendt
til af belastning. Leverandør og L23 Klubben kan ikke gøres ansvarlig for skader
opstået ved brugen af ovenstående materialer

Der er indgået aftale med Per Hedegaard D 381 da han fremover står for salget,
så alt hendvendelse skal ske til hans mobil telefon

Nye mørkeblå trøjer med diskret logotryk, pris kr. 190,00
Rorbøsninger, er der slør i roret så er nye bøsninger løsningen, de kan købes for kr.
50 pr. sæt.

Spilerblokkebeslag. Vil du godt have spilerskøderne fri af cockpitkannen og
spilerblokkene langt tilbage så er disse beslag løsningen. Pris for et sæt (2 stk) er kr.
320.

Hulkehle beslag. kan købes for 125 kr. pr sæt. ( 2 størrelser)
L23 stegtegning i aluramme kr. 200.

Alle priser er excl. levering, og leveres omgående når pengene for
det købte er overført til klubbens konto.

Vores bank er Den Danske Bank - Reg.nr.: 3194
Kontonummer.: 3194117531
Husk at anføre bådnummer eller navn i meddelelsesfeltet ved
indbetalingen.
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Det var måske en rigtig fin gaveide med L23°r på flot
massiv mahogniplade, til L23 sejleren der har alt, undtagen en
eksklusiv halvmodel.
Være i god tid, da vi ikke altid har halvmodeller på lager

L23 halvmodel i hvid - monteret på massiv mahogniplade, lakeret
5. gange og poleret. Pris kr. 800. ( vandlinie og vinduer skal man
selv påføre som vist modellen her) eller et nærmere aftalt beløb v/
bestillingen.
Der er indgået aftale med Hans Hørgensen D 140, da
han fremover står for salget, så alt henvendelse skal

ske til ham på mobil 28802109 eller mail

ÖBSZ klubbens hjemmeside, www.L23.dk

FO1`SlCl6l)lll6(l6l :Danmarksmestrene 2008 i Kragenæs
Foto: Povl fisker

Deadline for næste L 23 Nyt er den 1.12 2008

Gratis medlemsblad - oplag 240 stk. Tryk: www.dixit.dk
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hans@L23.dk

Bøgestrøms Kredsen

lssetjord Kredsen
Holbæk If'/`m'<l

l\'u.\'/(i/r/i' l'_'jn!'r/

Køge Bugt Kredsen

Limfjordskredsen

Nordøstjyll Kredsen

Silkeborg Kredsen

Århus Kredsen

Lillebælts Kredsen

Nordfyns Kredsen

Storebælts Kredsen

Sydfyns Kredsen

Storestrøms Kredsen

Øresunds Kredsen

Kredskontakter
Stages

1) 250

D246

D 140

D61

D23

D169

D384

D174

D24

D 99

D212

l)7

l)l8

K|'etl.~;ko|ilukl suges til at øge 1,23 interessen
i (lil omritde
lun Nielsen- Stationsvej 10
4320 l.ejre -Tlf 46481930
agua(øDnielsen.mail.dk
Lars Olsen Hasselager, Munksøvej 7 - 4000
Roskilde - loh@mst.dk

Hans Jørgensen Havløkkevej 9
4600 Køge - Tlf 5665 2404
hanshenrik@hotmail.com
Roland Nielsen Ledvej 10 A, Uggerhalne
9310 Vodskov 2880 1220 - I23@junker22.dk
Jørn Hornemann - Solsikkevej 24
8900 Randers - Tlf 8643 6212
Povl Fisker - Georg Krügersvej 176
8600 Silkeborg - Tlf8684 51 13
pofisker@webspeed.dk
Finn Hasager - Vesterbrogade 13 th
8000 Århus C - Tlf 8613 7938
fam.hasager@mail 1 .stofanet.dk

Dan List-Jensen Platanvej 27, Hammelev
6500 Vojens - tlf 74 507382
danlist-`|@privat.dk
Mike Rasmussen - Krokusvænget 5
5450 Otterup - tlf 64825056
dortcogmike@webspeed.dk
Lars Munch - Kristiansdals Alle 66C
5250 Odense SV - Tlf 6617 0319
John Runge - Blåbyvej 1B - 5700 Svendborg
24286246 - `|ohn.runge@yahoo.dk

(lle Rasmussen - Birkevejen 89 - 4941 Bandholm
tll`. 23960435- ole@l23 .dk

Robert Christensen - Kildebakkegårds
Alle 66 - 2860 Søborg Tlf3956 5005
killeloek(u)yaho0.dk
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