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medlemsbladet. . i
L23-Klubbens medlemsblad udsendes mindst

4 gange om året. Faste terminer er: Januar,
april, september og novenber. Næste nr
dog komme først i juli.

Stof til medlemsbl
tøren i hænde
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generalforsamlingen. 1986.

Årets generalforsamling kunne, i modsætning
til sidste års, ikke lokke med nogen spænding om
kring lov- eller regelændringer, for der var
overhovedet ikke stillet nogen forslag herom.
Set i lyset heraf må det betegnes som yderst
tilfredsstillende, at der kom 67 deltagere til
den traditionelle frokost kl. l2oo i Roskilde
Sejlklubs hyggelige lokaler. Frokosten var som
sædvanlig glimrende.

Under kaffen, der både på den ene og den
anden made blev skænket af Roskilde Sejlklub,
blev der traditionen tro vist lysbilleder fra
Sidste §fS DM i KØge, flittigt kommenteret af
den afgaende formand Rolf. (Rolf blev i øvrigt
lige inden generalforsamlingen den lykkelige
ejer af et flaskeskib med en flot chokoladebrun
LD3 med D 171 i sejlet, lavet og givet af Ros-
kilde Sejlklubs tidligere formand.)

Billederne fra Køge viste med al ønskelig
tydelighed, at det altid er en fornøjelse at '
deltageøi LZS-Klubbens DM. Mærk jer det og mød
frem i ar. Vi kan garantere en uforglemmelig op-
levelse.

Den ordinære generalforsamling åbnedes ef-
ter frokosten med valg af dirigent. Det blev
vort mangeårige medlem John Olsson, der straks
konstaterede den lovlige indvarsling og glædede
sig over det store fremmøde på nu ca.8O perso-
ner, repræsenterende 42 både.

Rolf gennemgik, hvad der var sket i det
f0f1Qbne ar, (Og for den sags skyld også hvad
der ikke var sket), men det har du alt sammen
kunnet læse om i medlemsbladet. '

D 80 Vagn Skakon spurgte, om stagnationen
i L23-salget kunne skyldes L27'erens lancering,
og om man kunne overdrage L23-produktionen til
et andet værft for at få en billigere båd? Rolf
fandt ikke L27'eren var noget direkte alterna-
til til en L23'er. M.h.t. til værftet, så lig-
ger ejerskabet til formene hos importøren i
Schweiz, og Lars Olsen har ingen indflydelse på
prispolitiken, kun på kvaliteten. '

Rolf mente produktionen af L23-halvmodeller
vil komme i gang til foråret.

Kasserer Brian Olsen fremlagde det revide-
rede regnskab, der balancerede med kr. 26.096,-
og regnskabet godkemdtes med den eneste kommen-
tar fra revisoren, at han fandt klubbens to
cockpitteltes værdi på i alt kr. 4.000,- for
rimelig.

Næstformand Knud Larsen (med chance eller
risiko, om man vil, for at blive formand) frem-
lagde bestyrelsens planer for 1986.

Medlemsbladet vil forsøges udsendt med fas-
te terminer, og fremover vil der være en fast
redaktør af bladet. Ændringerne her skulle gerne
føre til større medlemsaktivitet, da bladet er
medlemmernes mulighed for at henvende sig til et
større forum af L23-sejlere.

Fællesindkøb. Der vil blive satset på at
skaffe skinner til cockpitkarmene for at beskyt-
te mod skamfilning fra genuaskødet, og der vil
blive indhentet tilbud på teakdæk, cockpittelte,
sprayhoods og måske mere. Et af bestyrelsesmed-
lemmerne vil tage sig af dette, og interesserede
kan allerede nu, når dette læses, se, hvem der
er tale om.

DS.klassemesterskabet er som bekendt hen-
lagt til Skælskør, hvor der er fod på tingene,
men nærmere kan læses i indbydelsen og andet
steds i bladet.

Kredsene. Der vil blive satset meget på at
få kredsmesterskaberne i gang igen, samt på at'
få arrangeret træf flere steder. Derfor har be-
styrelsen arbejdet på at få udpeget en kontakt-
person i hver enkelt kreds, også for at skabe
en tættere kontakt bestyrelsen og medlemmerne
imellem. Bestyrelsen vil ligeledes være til rå-
dighed ved "lokalt" arrangerede medlemsmøder.



Der vil blive udsendt en liste over med-
lemmer i de enkelte kredse med deraf følgende
større mulighed for lokal kontakt.

Jubilæet i 1987. Klubben har som bekendt
10 års jubilæum i 1987, og bestyrelsen vil for
at forberede dette på bedste måde nedsætte et
udvalg, og vi hører gerne om ideeer. I samme
forbindelse kunne det jo være en god ting med
100% opbakning fra L23-sejlerne, så vi fik alle
som medlemmer allerede i 1986, og i hvert fald
i 1987. Her må alle hjælpe til.

Medlemsfortegnelsen vil blive udsendt inden
sæsonen starter, hvilket også er tilfældet med
Love og Klasseregler.

Bestyrelsens budget for det kommende år
gav ikke anledning til kommentarer, men besty-
relsen ønsker at gøre opmærksom på, at kontin-
gentet næste år givet må forhøjes, da klubbens
aktiviteter vil blive udvidet betragteligt, og
da vi gerne vil holde et pænt 10 års jubilæum
i 1987.

1 1986 bliver der dog ingen kontingent-
forhøjelse.

Valgene til den nye bestyrelse forløb også
uden de store sværdslag. Du kan se den nye be-
styrelse andet steds i bladet.

Under eventuelt rejstes spørgsmålet, "om
man ikke kunne lægge generalforsamlingen et an-

i

A.

1
ii

D 114 Peter Cohn foreslog, at der blev
arrangeret fælles sejlads fra Sundet til Skæl-
skør, og han ville gerne tage initiativ hertil
og oplyse nærmere i medlemsbladet.

Afslutningsvis takkede den nye formand
Knud Larsen Rolf for det store arbejde, han
har udført for L23-klubben efter først l ar
som sekretær, og dernæst 6 år som formand. G

Til slut blev der, traditionen tro, udrabt
et trefoldigt leve for L23-Klubben. _

Bestyrelsen ønsker også at sige tak tll
Brian, Stig og John for deres arbejde for L23-
Klubben i den forløbne tid.

Knud.
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det sted, evt. der, hvor det næste DM skal afhol- `1Éfi%%ä~\` `@
des?“ Desuden var der ønske om flere træf, og
om at få et tilbud på L23-sweat-shirts. Knud
svarede på bestyrelsens vegne, at det er klub-
bens ønske, at man kan sprede aktiviteterne så
meget udlover landet som muligt, og det er en
af årsagerne til etableringen af "kred§kontakt-
personerne". Derfor vil klubben også forsøge
at flytte den næste generalforsamling længere
vestpå. Træf er nok en klubopgave, men måske i
højere grad en kredsopgave. (M.h.t. sweat-shirts
er problemet jo løst).

Spørgsmålet om sejlmåling blev også rejst,
men se herom andet steds i bladet, idet klubben
kun vil måle sejl i forbindelse med med DM. Dog
således, at den nye næstformand Poul Henning
larsen, der vil få kapsejlads som sit hoved-
område, vil være behjælpelig med sejlmåling
efter telefonisk aftale.

\ efterlysning. ? ?
Har du'en sjov L23-historie fra hverdagen,

en god tursejlads, måske en lidt vovet sejlads
eller en spændende kapsejlads, så venter vi med
længsel på, at du skriver eller ringer den ind
til redaktøren.
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Ja, så nærmer tiden sig, hvor du modtager
indbydelsen til årets klassemesterskab, der jo
som bekendt arrangeres af SAS (Skælskør Amatør
Sejlklub) fra d. 6.- 8. juni 1986 med ankomst
grundlovsdag d.5., 6. eller tidligere, hvis det
passer bedst.

Stævnet er ved at være færdigplaneret, og
der skulle igen i år være skabt de bedste ram-
mer herom. Der vil som sædvanlig være camping-
muligheder og fælles liggeplads, men denne gang
vil der desuden være gode muligheder for shop-
ping, da havnen ligger netop i byens centrum. -
En herlig havn og en herlig by, men kom selv
og se.

Vi skulle i år gerne sætte deltagerrekord,
hvilket vil sige, at der skal deltage mindst 34
både i sejladserne. Mulighederne er til stede
med Skælskørs centrale placering; også ganske
tæt på Korshavn, hvor Fyn Rundt jo afsluttes
week-enden i forvejen.

Her er en oplagt mulighed for at lære sin
båd bedre at kende,(hvis man er ny i klassen),
og for at få mere ud af båden, hvis man i for-
vejen er en habil sejler. Alle kan altså med
fordel deltage i stævnet, der giver rige mulig-
heder for udveksling af erfaringer, og for dyr-
kelse/styrkelse af det kammeratlige samvær.

Husk at vi har tradition for at have piger-
ne med. Der skulle jo gerne være nogen at danse
med, både på banen og til stævnefesten.

Der vil selvfølgelig også i år være cham-
pagne til den båd, der kommer længst væk fra.
I øvrigt vil de nærmere detaljer fremgå af den
indbydelse til DM, du vil modtage sidst i denne
måned.

HUSK AT OVERHOLDE_TILMELDINGSFRISTEN, idet
Dansk Sejlunion ikke tolererer efteranmeldelser.

I :_ /-__ v'g§` V - L , ;3_;;
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» kredsmesterskaber. <<

Hidtil er de fleste aktiviteter indenfor
L23-Klubben foregået i hovedstadsområdet (det
sædvanlige københavneri), men nu sker der trods
alt noget! .

Tag nu den nye formand. Han kommer hele
50 km. fra Rådhuspladsen i København, og hele
to af de andre bestyrelsesmedlemmer kommer og-
så fra "provinsen". Årets DM bliver afholdt på
"den anden side" af Sjælland, nemlig i Skælskør.
Der er stadig langt fra Løgstør til Skælskør,
men det er da en begyndelse.

På generalforsamlingen i Roskilde blev det
derfor besluttet at stable 12 kredsmesterskaber
på benene/sejlene. På den måde bliver det over-
kommeligt for alle kapsejladsgale L23-sejlere
at møde ligesindede indenfor et rimeligt antal
sømil.

På de efterfølgende sider kan du se, i hvil
ken kreds du hører hjemme og hvilke sejladser,
der er udvalgt.

For at kunne anerkendes som kredsmesterskab
skal der være sejlet mindst tre sejladser, og
der skal deltage mindst tre klassede L23'ere.
De 12 klassemestre vil få deres præmie overrakt
på generalforsamlingen i 1987.

Selv Om du bor i Sønderborg, må du selv-
følgelig gerne deltage i kredsmesterskabet i
Storebæltskredsen, hvis du har lyst/mullghed
for at deltage i flere kredsmesterskaber.

For at styrke det lokale er der udpeget
kontaktpersoner overalt i landet. Har du nogle
gode forslag, eller er der problemer, så grib
straks knoglen og kontakt din lokale m/kfer.

Han/hun venter spændt på at høre fra dig.
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Kreds:

__Limfjorden

Kontaktperson: Kredsmesterskab:

D 388, Nyk. Mors Sejlkl.

1

. _Nordjy1land

Erik Rost, Pinsestævne
Søndergade 30, 17. - 19/5-1986
7830 Vinderup.
07-441949

-.|_~.____.__..._:._._._...._.__._..._,.___.__.

D 23 Randers Sejlklub.
A

Østjylland

Jørn Hornemann, Efterårssejlads
Nørrebrogade 7 A 20.-21./9-1986
8900 Randers.i

li _ _ __06:4.29å7l_ ___- __..- _ _ _ _ _ _
D 62 Egå Sejlklub

Silkeborg

Frank Møller, Volta Cup
Berberisvej 5, 23.-24./8-1986
8541 Skødstrup.
06-991010

D 155 Silkeborg Sejl-
Finn Rasmussen, klubs klubmes-
Sankelmarksvej 50, terskabsstævne
8600 Silkeborg.
06-823520

. Lillebælt D 108 Åbenrå Sejlklubs
Jørgen Preisel, Handicapsejlads
Egevej 22, 16.-l7./8-1986
6430 Nordborg.

_ _ __Q4;4§A425 __ ____ _ _ _ _ ____ _ __
_$torebælt D 53 Nyborg Sejlfore-

, Svdfvn

Robert Bech, ning. Vresen Rundt
Tjørnevej 12, og trekantbaner
5800 Nyborg. 6.-7./9-1986
09-312129 d _ _

D 220 (Se efterflg.

` Smålandskr.

John Runge, artikel.)
Skovvej 35,
5700 Svendborg.
09-221588% ____ __ __ __ __ _ __ a._ __ _.. _. _ - ~
D 288 Kragenæs Sejlklub

i

nu _ A...

Else Feldthus, Trekanter og Fejø
Skipperstræde 4, Rundt
Bandholm, 30.-31./9-1986
4930 Maribo.
O3-8881'/_5____________________



Qresund D 98 Hellerup Sejlklub
Thorkild Stærk Maxi-stævne
Kærnestykket 6: 30.-31./8-1986
2730 Herlev.
02-944162

Isefjorden D 50" Sejlkl.Lynæs

Bøgestrømsk.D 47

Kim Henriksen, Pinsestævne
Heiberg Have 71, 17.-19./5-1986
4300 Holbæk.
03-439966

Sejlklubben Snek-

Køge Bugt D 198

Palle Lindberg, ken, Storstrøms
Ågårdsvej 9, Race
4760 Vordingborg. 23.-24/8-1986
03-774500

Sejlkl. Greve
Knud Larsen, Strand.
Klemmenstrupvej 30, Trekantbaner
Hastrup, ~ 23.-24./8-1986
4600 Køge.
03-653328
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~~~ fællessejlads. ~~~
Hvis du skal deltage i DM l986 i Skælskør,

og du ønsker fællessejlads med andre L23-delta-
). gere fra Øresundsområdet til Skælskør, så kontakt

Peter Cohn, Moldrupvej 16, 2970 Hørsholm. Telefon
02-570141. _

Kommer du fra en anden del af landet, og
syntes du ovennævnte lyder interessant, så få
fat i din kredskontakt,der vil forsøge at få
en fællessejlads op at stå.

>>SKAL,SKAL IKKE lSYDFYNSkREDSEN.«

Kredsmesterskabet i Sydfyn skal afvikles
igen i år. Spørgsmålet er, om vi skal afvikle
stævnet over flere stævner eller på en enkelt
week-end. Minimum tre både skal deltage, og føl-
gende muligheder kan benyttes:

Der afholdes D.S. Fyns Kredsmesterskab i
Nyborg i første uge af september. Der afholdes
vistnok samtidig kredsmesterskab i storebælts-
kredsen. Man kunne således slå to fluer med
et smæk. Troense Bådelaugs kapsejlads Lunke-
ræs er der både distance- og trekantbanesejlads
i. Endelig er der mulighed for at vælge flere
sejladser, fx Sas natkapsejlads, SSS§. Svend-
borg Sund Cup, Lunkeræs og Øhavet Rundt.

Prøv at finde ud af, hvad du har bedst
mulighed for at deltage i, og kontakt så:

John Runge, D.220 på tlf. 09-221578, eller
arbejde 01-926513.

træf i |undeborg_ d_14-15/6_
Igen i år har vi lagt et træf i Lundeborg.

Vi har tænkt os at lave et grill-party om lør-
dagen og fælles morgenspisning om søndagen. Med-
bring selv den fornødne grillmad og drikkelse.
For at kunne ordne havneplads og borddækning
(evt. indendørs i tilfælde af regnvejr) skal du
tilmelde dig til Robert Beck, D51 "VUPTI" på
telefon nr. 09-312129 (arb. 09-623961). Vel
mødt i Lundeborg d. 14 - 15. juni.

Med sejlerhilsen "VUPTI".

pinsetur til veen_ ?? 4

Vi savner en kontaktperson til at tage sig
af det traditionelle årlige pinsetræf på Veen.
For at det ikke af den grund skal falde i vasken,
så foreslår jeg (Bent), at både de der kunne tæn-
ke sig at deltage, og de der vil hjælpe til med
arrangementet, ringer til mig (01-572150). Jeg
vil så sørge for at formidle kontakten. Husk at
tilmelding er nødvendig for at få tilskud fra
klubben.i . . ~ 4 10-



-;> |(apsejladsl<alenderen_ -::-

På denne og de følgende sider kan du se hvilke
kapsejladser,hvor du og din L23.kan deltage.
i sæsonen l986ÅSeptember og oktober i næste nr.)

Distancebane = +. Trekantbane = o.

maj_
2/5 slatten båaekiub "sherry cup" dh-84.
3/5 nyborg sejlforening "danehof s" dh-84.
4/5 Vedbæk sejlklub "carlsens trim cup" dh-
8/5 kolding bådelaug"bogø" dh-84.+
8/5 nykøbing Bj sejik. "fjorasejiads" dh-84.+
10/5 sakskøbing bådelaug "dansukker cup" dh-84.+
lo/5 horsens sejlklub "snaptun" dh-84. o
io/5 fjviiebroen Sejlklub "drejø rundt" dh-84.+
lo/5 mariager sejlklub "trim cup" lys-tal.+o
10-11/5 åbenraa sejikiub "sønderjylland cup" dh-84.
11/5 svendborg sejlklub "tåsinge rundt" dh-84.+
ll/5 holbæk sejlklub "jubilæumssejlads" dh-84.
11/5 sejlklubben ebeltoft "baltica cup" dh-84.+
16-18/5 helsingør "kattegat kryds" lys-tal.+ '
17-18/5 randers sejklub "pinsesejl.v.bønnerup dh-84
17-18/5 rungsted sejlklub "familie rally" _
17-18/5 svendborg sejlk. "klasseb.stævne"
17-18/5 morsø sejlklub "pinsestævne" dh-84.+
17-19/5 lynæs sejlklub "pinsestævne"
24/5 Sejlklubben øst flfiakfortsejiadsenfl dh-84.+-24/5 vaiiensbæk Sejlklub "bank cup" iys-tai.°
24/5 frederikshavn sejlklub "carlsen cup" lys-ta1.+
24/5 bogense sejlklub "de to broer" lys-tal.+
24/5 kalundborg sejlklub "sejrø rundt" +24/5 hadsuna sejikiub flmariager fj.b1a bånd" iys-tai,+
24/5 ærø sejlforening "ærø rundt" dh-84.+
24-25/5 neptun vejle "neptun inshore" dh-84.+
24-25/5 Sejlklubben snekken "møn rundt" dh-84.+
24-25/5 næstved sejikiub "små1andsh.runat" iys-tai.+
24-25/5 nakskov sejlklub "langeland rundt" dh-84.+

2:: 4.1'

24-25/5 sejlk.egensedybet "sejlertræf" dh-84. *
25/5 ringkjøbing sejlk. "distancesejlads" dh-84.+
25/5 skælskør sejlk. "holsteinborg inshore" dh-84.+
25/5 helsingør sejlk. "sundbus cup".
25/5 augustenborg sejlk. "stjernesejladsen" dh-84.+
25/5 frederiksværk sejlk. "forårssejlads" dh-84.

930/5-1/6 odense sejlk. "fyn rundt" klasse.+
51/5 ulvsund sejlklub "ulvsund cup" dh-84.
31/5 mou bådelaug "havneindvielse" dh-84.
51/5-1/6 thisted sejlk. "klassebådstævne" klasse.
31/5-1/6 rungsted sejlk. "anthon berg cup".

11. .

]Lln|_

1/6 roskilde sejlk. "forårssejlads" dh-84.
5-8/6 skælskør sejlk. "1 23.-klassemesterskab"
6/6 frederikshavn sejlk. "kattegat nord" dh-84.+

06-7/6 ishøj sejlk. "hummeren natsejlads" lys-ta1.+
7/6 sejlklubben grønsund "1o1l.fa1ster rundt" dh-84.+
7/6 esbjerg søsport "pokalsejlads" lys-tal.
7-8/6 roskilde "foràrssejlads" klasse.

8/6 lynetten sejlk. "lynette als cup"-t
15/6 kalundborg sejlk. “Samsø rundt".*
13-15/6 kolding sejlk. "samsø rundt".*
14/6 onsevig sejlk. "onsevig sejlads" dh-84.+
14/6 thisted sejlk. "mors rundt".+-
14/6 sej1fore.enighed "sommersejlads" lys-tal.
14/6 espergærde sejlk. "søstjernen" dh-84. lys-tal.
14/6 mariager sejlk. "åbne fjord mestersk." lys-ta1!°
14/6 asaa bådelaug "havnefestsejlads" dh-84.+
14-15/6 kaløvig bàdelaug "de 2 øer" lys-ta1.+
15/6 holbæk sejlk. "respitsejlads" dh-84. lys-tal.
15/6 ébe1t0ft Sejlk. "hjelm rundt" dh-84.+

020-23/6 helsingør sejlk. "sjælland rundt"+-
21-22/6 troense bådelaug "lunke wace" +fo
21-22/6 kaløvig bådelaug "venus cup (dame)" lys-ta1.*
21-22/6 horsens sejlk. "hallen tur-retur" dh-84.+-
25-29/6 faaborg sejlk. "offshore" dh-84. +
28/6 esbjerg søsport "pokalsejlads" lys-tal.

7-8/6 rønbjerg sejlk. "limfjordsdage" dh-84. lys-taltfl

9 1 2



- /8 skælskør sejlk. "harboe silver cup" dh-84. 0
- /8 ebeltoft sejlk. "samsø rundt" dh-84. +
- /8 ebeltoft sejlk. "hovedkapsejlads" dh-84.°

8 kalundborg sejlk. "romsø rundt". t
/8 hornbæk bådelaug "hornbæksejlads" alle.

6-17/8 aabenraa sejlk. "hovedkapsejlads dh-84.+0
8-lo/8 kdy i gilleleje "anholt rundt" dh-84.+

\>1\>ll\7l\Jl\J
\

\)~|\N\.)~|

9/8 møn
9/8 nakskov sejlk. "hovedkapsejlads" dh-84. 0
9/8 randers sejlk. "bymatch v.bønnerup" dh-84.
9-lo/8 svendborg sejlk. "lillebælt syd2" dh-84.
9-lo/8 næstved sejlk. "hovedkapsejlads" 1ys-tal.0+-
9-lo/8 bogense sejlk. "hertz cup" lys-tal. o+
9-lo/8 frederikshavn sejlk. "hovedkapsejlads" dh-84e+-
9-lo/8 haderslev sejlk. "hovedkapsej1ads". 0-+ -
io/8 Struer sejik. "novedkapsejiadsfl an-84.
lo/8 holbæk sejlk. "orø rundt" dh-84.'*

o15~i7/8
16/8 asaa bådelaug "asaa cup" dh-84. +
16/8 tejn sejlk. "tejnesejlads" lys-tal. 0ie-17/e
ie-17/8ie-17/8

~i6-17/8
16-17/8i6~i7/sie-17/8

\17/8 sydkystens sejlk. "ceres cup" 1ys~ta1.°
17/8 kaløvig bàdelaug "de 3 broer" lys-tal.-+
17/8 frederikssund sejlk. "hovedsejlads" dh-84.+
17/8 morsø sejlk. "fur-livø rundt" dh-84. +
23/8 esbjerg søsport "pokalsejlads" lys-tal.
23-24/8
23-24/823-24/8
23-24/8
23~24/s
23-24/s

023-24/8
30/8 mou bådelaug "mou cup" klasse dh-84.
30/8 hobro sejlk. "ambu sejlads" lys-tal. +
30/8 kragenæs sejlk. "kredsm for klassebåde"
30-31/B
30-31/e
30-31/8
31/8 kragenæs sejlk. "fejø rundt" lys-ta1.+

august,

sejlk. "møn 1-2 rundt t klinth" dh-84.+

sejlk. sundet "møn rundt" dh-84.+

se3if.v1k1ugen nyk.fi. "hoveakapSeáladS"°
rungsted sejlk. "super rally" alle.
vedbæk sejlk. "Seaways cup" dh-84.0
sejlk. køge bugt "niels juel cup" dh-84.+
faaborg sejlk. "hovedkapsejlads" dh-84.<>+
sejlk. lynæs "de fire øer" dh-84. +
fredericia sejlk. "hovedkapsejlads" k1asse.o

snekken sejlk. "storstrøms race" k1asse.°
lynæs sejlk. "hold havkaps.sh.ohøj cup" dh-84.
helsingør sejlk. "neandergårds cup"
egå sejlk. "Volta cup" dh-84. 0+-
thurø sej1k._"øhavet rundt" dh-84. +
skive sejlk. "hovedkapsejlads" dh-84.
sejlk. greve strand "trekantbanestævne" klasse

horsens sejlk. "endelave rundt" dh-84.+
roskilde "sydfjordsstævne" dh-84. klasse.
høruphav bådelaug "hovedsejlads" dh-84.+

331/8 aarhus b. sejlk. "kongsgårdsej1ads"+

y;øë%íÉåÉ;se=*s=-
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* . debatsiden. * * *

Som noget nyt vil vi gerne prøve at få en
debatside i gang her i bladet. Lad mig give et
eksempel.

I medlemsbladet nr. 4, 1985 havde'D 198 en
fin artikel om L23Ferens rig og trim. Nu kunne
det jo være, at der var nogle L23-sejlere, der
havde en anden opfattelse af måden at trimme rig
og sejl på eller konkrete spørgsmål til artik-
len. Så fatter man fluks blyanten og skriver
sine spørgsmål eller meninger til debatsiden.
På den måde vil både "forfatteren" og andre L23-
sejlere få mulighed for at give deres besyv med.

Spørgsmål til bestyrelsen, som kan have
interesse for andre L23-sejlere, skal også sti-
les til debatsiden, og vil selvfølgelig blive
besvaret heri.

Det er bl.a. debatsidens formål at skabe
en åben meningsudveksling omkring båd og klub,
så vi herigennem kan høste erfaringer af hinan-
den. Ikke mindst nye og måske lidt mere tilba-
geholdne L23-sejlere vil her få en mulighed for
at spørge løs.

Redaktøren vil gerne gøre medlemsbladet
endnu mere medlemsnært, men det kræver, at vi
får lidt respons fra DIG. Fat derfor gåsefjeren
og spørg/skriv om alt, hvad du lyster. Du er
også yderst velkommen til at ringe.

Hilsen redaktøren.



så er der tilbud. ”$ $

Bompressenning med lynlås, ringe og snøre:
l stk. kr. 700,- incl. 22% moms.
5 stk. kr. 620,- incl. 22% moms.
10 stk. kr. 567,- incl. 22% moms.

'U .§p£§y:pppd med bøjler, beslag, hulkehl og knapper
L23-sejlerne kan ikke stå for et godt til-

bud. Det har vi lige konstateret efter den geval-
dige succes med de eftertragtede sweat-shirts.

Denne gang bliver der virkelig noget at
vælge imellem, idet vi har ikke mindre end fire
gode tilbud på programmet. Tre af tilbudene er
ganske vist i en prisklasse der gør, at det ikke
bliver de samme antal vi kommer til at tale om,
men har du indenfor en overskuelig fremtid alli-
gevel tænkt dig at anskaffe en bompresenning,
sprayhood eller et cockpittelt, så er der bestemt
gode penge at spare ved at slå til nu.

Det første tilbud skal du simpelt hen være
med på. Det er nemlig til alle L23'ere, der ikke
er "helt fine i kanten", og det er vi desværre
en hel del, der ikke er. Vi har indhentet tilbud
pånogle "skamfilebeskyttere" specielt til L23'-
eren. De skal,beskytte cockpitkarmen mod det
kedelige gnaveri af genuaskødet, særlig i bag-
bord side. Skamfilebeskytterne fremstilles i
1 m.m. rustfri stålplade, der presses over en
afstøbning af karmene. De forsynes hver med tre
stk. 4 m.m. huller i hver side. Hullerne vil
blive undersænket, således at der ikke opstår
problemer med monteringen. De kan enten skrues,
boltes eller popnittes på.

Hvis tilstrækkelig mange tilslutter sig,
så vil prisen kunne holdes nede på kun ca.
kr. 75,- pr. sæt plus forsendelse.

De tre næste tilbud er afgivet af firmaet
Thomas Lensgaard & Co., der også er leverandør
til værftet. Den største interesse vil her nok
samle sig omkring bompressenning og spray-hood,
om hvilken sidste firmaet har lovet, at den vil
kunne bæres, selv om der føres fuldt storsejl.
Du vil ikke kunne forstå, at du nogensinde har
kunnet undvære en spray-hood, når du først har
anskaffet dig den.

1 stk. kr.2300,- incl. 22% moms.
5 stk. kr.2030,- incl. 22% moms.
10 stk. kr.1860,- incl. 22% moms.

Cockpittelt med 4 lynlåse, 3 ruder, 4 taglister,
oprullestropper samt sejlringe til surring i
skvætlisten:
1 stk. kr.3995,- incl. 22% moms.
3 stk. kr.3395,- incl. 22% moms.

For alle tre tilbud gælder, at de kan leve-
res i farverne blå, råhvid, beige, olivengrøn,
orange (og rød).

For alle fire tilbud gælder, at bestilling
skal afgives inden d. 25. april.

Thomas Lensgaad har så lovet, at han vil
kunne klare leveringen inden pinse, hvilket må
siges at være fint. Med hensyn til skamfilebe-
skytterne vil der nok gå noget længere tid,
idet der først skal fremstilles specielle værk-
tøjer.

Bemærk, at alle bestillinger skal ske til
Rune Lentz (D 129), (se adresselisten andet
steds i bladet).

.> dimsekassen, «
Da vi gerne skulle have dimsekassen til at

køre regelmæssigt, så opfordrer jeg alle medlem-
mer, der har nogle "lækre deta1jer", som andre
også kan have glæde af, til at kontakte mig
(Rune Lentz), gerne på tlf. 03- 61 45 58.

"Dimsekasseredaktøren."

15. 16_
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Købes.
Spiler og genua, 2-3 år gamle, klasset til L23.
Henv. Ole Kjøng, tlf. 04-529903

Nyere storsejl og genua, klasset til L23.
Henv. Peter S Jensen, D 89, tlf. 02-849589

Brugt genua samt spilerstage.
Henv. Torben Mikkelsen, D 365, tlf. 07-852266
arb. 07-850500

..._._......__-_..._.____._...-..___....._..._4.--.

Brugt storsejl (transportsejl), 3-5 år gl. til
omkring kr.l000,- / 1500,-. Evt i forb. m. DM
1 Skælskør. .
Henv. Claus Ehlert Meyer (taler dansk)
tlf. 009-49-431-641543.

sælges.
,` 

Tursejler eller afslappet kapsejler. Uni-sejl
.til salg, spileren som kan sejles alene, skal '
fæstnes til forstaget. Fremtræder som nyt ca.
pris kr. 1400,-. Uni-sejlet kan bruges både som
spiler og som genua. 5'
Henv. Kim Andersen, D 325, tlf. 02-905013

._..__.__.__.i.__.__.__._.;._..,-._._...__,..__._.__

L23 D 321 til salg. Hvid, søsat 30/5-1982,
værftapteret, 5hk. Susuki påhængsmotor, fok,
storsejl, genua og triradialspiler, gasanlæg,
kompas, ekkolod, elektronlog, lys i kahyt, bade-
stige, vinterstativ på vogn og meget andet.
Denne særdeles velholdte L23 sælges for kun kr.
135.000 ved hurtig handel.
Henv. Kjeld Morel, Løjtoftevej 233A, 4900 Nakskov.

17 Tlf. 03-923846

"' ,."f`>(L 'W al F
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L 23 - k|ubbens_ bestyrelse.

Formand: Knud Larsen, Nye medlemmer.
Klemmenstrupvej 30, Kredskontaktpers.
Hastrup, 4600 Køge. Stamkartoteket.
Tlf: 03-65 33 28
Næstformand: Poul Henning Larsen,Kapsejlads.
Cath. Booths Vej 73, Målebreve.
2650 Hvidovre. fkfill Sejlmåling.
Tlf: 0%-49 76 06 }(Qg3_@?;Kredsmesterskaber

u - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Kasserer: Carsten Dinesen, Adresselisten.
Rønhave Parkvej 84, Giro-ind/ud-beta-
4736 Karrebæksminde. D-lHé linger.
Tlf: 03-74 20 35 Standere.
Sekretær: Bent Slatkewitz,
Uplandsgade 30, M 608, [)-|7§
2300 Kbh. S.
Tlf: 01-57 21 50*

Bestyrelsesmedl: Kim Andersen, Redaktør.
Park Alle'8 g _
2670 Greve Strand. 0:32:
Tlf: 02-90 50 13

_.f_.-___..-_.--.......__.._.-..._...____-

Suppleant: Rune Lentz, "Dimsekassen".
Havemøllevej 62, Medl.tilbud.
4100 Ringsted. W Adm. af cockpit-
Tlf: 03-61 45 58 teltene.
Suppleant:_VolkerAÉåchérT`_ _ Q
Elselillevej l,
2300 Kbh. S.
Tlf: Ol-59 59 97

_-.___....._.__._.____......._-


