
ANNONCER.

Husk det er gratis at annoncere i L-23 bladet (for =
medlemmer), så hvis du ønsker at købe eller sælge ;1
noget, så benyt dig af denne mulighed, til glæde * '
for dig og dine L-23 kammerater
Send din annonce til redaktøren.
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L-23 klubbens medlemsblad udsendes mindst 3-4 * g
gange om året. Faste terminer er: april, septem-
ber og november/december.
Stof til medlemsbladet skal belst vere redaktio- lä V
nen i hænde senest den 20. maneden inden. Mangler .,
du gamle numre af medlemsbladet, sa kontakt redak- /
tøren eller formanden. ° '

NR-4. _ DECEMBER-1986_



d 8. -â___ Alt efter forhandlingerne under punkt 7 men

. er ___,GENERA|.|=onsAM|_|NG ::.::::;:g::::::h°zisësssf feaëistfiffi; et
g§_2. Næstformand Poul Henning Larsenrä kB _ _ - g se retærtíätaâlêtkíwitz er pa valg. Begge er villige

Or sætte arbejdet for klubben.
3t:_ ,( _". - Kasserer Carsten Dines. 1,9%- . _ _ en har p.a.a. begræn-_; . “ set tid 1 t ' ° '4$äW m,$ qñ ten ogsåsgkgl Éägætígé hvorfor kassererpos-

Ahüfi p ~'_ '_ ÉÉ_ll-Intet kan Vedteges under dette punkt.

, Forslag fra medlemmerne til behandlin °_ g pa
v gägâíílígíâamläfigefi Skal være formanden i hænde.

eg en 10. anuar 1987.
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L-23 klubben indkalder hermed til generalfor-
samling lørdag den 7. februar 1987 kl. 13.30 1 0
Sejlklubben Sundets klubhus, Strandvænget 45, 210
København Ø . I f T F-

Dagsorden ifølge lovene:

+~H\om~4mum>wroH|-A3:n01onII0 øu

Valg af dirigent. _ l
Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
Bestyrelsens beretning fär dât f0rlØäH: år- Året fø t
Fremlæggelse af det revi ere e regns a . s rs e og største "TRÆF" i fo b- d 1
Indkomne forslag. med generalforsamlingen 1937 f ° ' r'ln e Se. , Oregflr i Sejlkl bb
Bestyrelsens planer for det kommende år. Sundets glimrende lokaler ved Svanemøllehavne: en
Budget for 1987. den 7. februar 1987 kl. ll30.
Fastlæggelse af kontingent.
Valg i henhold til lovenes punkt 9. l. S0m sædvanlig er der mange gode grunde til
Valg af revisor og revisorsuppleant. at deltage i 'TRÆF"'et med efterfølgende general-
Eventuelt. forsamllng-Programmet:

På opfordring af medlemmer på generalforsam-
lingen 1986 er generalforsamlingen 1937 henlagt frokost' "tag selv bord" til kr. 75,- pro
til den klub, der arrangerer DS-klassemesterska- persQna_ Vi er blevet lovet et godt
bet samme âr. arrangement, Det er her, der virke-

lig er mulighed for at møde se'ler_
ad 5. Bestyrelsen fremsætter forslag om a3ourfØ' kammerater og drøfte klubbens %0r_

ring af L-23 klubbens klasseregler. Prin-' hold, genopfriske minder fra den for-
cippet om en økonomisk kapsejlads- og famlr løbne sæson. Det er måske også her
liebåd jfr. lovenes §2.l fastholdes. den allersidste "trim-fidus" røbes,

O



1 sbiiledshow fra DS-klassemesterskabet i
skæiskør - forhåbentligÆ§§ydret
med lysbilleder fra T r

blev stiftet 1 februar
iB9ilÉBÆi1gââ_äl:::e;ed til at fejre dette '

det gøres bedst af medlemmerne,
- . 1130 - også derfor: Mød frem til frokosten kl 1

husk at meddele sekretæren, Bent SlatkeWitÉr 0 e
Suhrs Gade 7, 1354 København K, 01 153246 jeres
d lt else i frokostene ag -på 56 både i 1984 må gerne

Rekorddeltagelsefi
blive slået!!!

l læ e sig i selen for at bYdeBestyrelsen vi gg
på overraskelser undervejs

_ , . lforsamlingen at kunne by
lkoxmegaííl äângânâíâske L23-sejlere' men ogsåve _ - _

velkommen til L23-sejlere fra Schweiz
å et forhåndsindtrykKom og bese stedet og f t f L23 af_

af stedet, hvor DS-klassemesterskabe Or
holdes i l937»

- d t li er fortrinligtr..ä:a:k:f::::.â:? :. V02:nem
nær Sva-

Ö td r ønsker at benytte DSB' har let ve avinsen, e ' 1 li ger kun
komme det sidste stykke. Klubloka erne 9
et stenkast fra stationen. `

Altså: På geU5Yn
lingen.

til jubilæumsgeneralforsam
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På generalforsamlingen i februar vil bestyrel-
sen komme med et forslag til ændrede klasseregler.
De væsentligste ændringsforslag bliver som følger:

l. Der er foretaget en række redaktionelle ændrin-
ger og præciseringer. Endvidere er der strøget en
række afsnit, som allerede står i DH-84. Klassereg-
lerne tager nu klart udgangspunkt i DH-84, dvs. at
alt hvad der står i DH-84 er underforstået. Dette
betyder, at en eventuel ændring i DH-84 vil medfø-
re en ændring i, hvad der er tilladt i vores klas-
se.

2. Der vil endvidere blive medtaget en række speci-
fikationer af bl. a. rig og skrog, således at båden
i højere grad lever op til Dansk Sejlunions krav
til en ny type standardklasse.

3. Den væsentligste ændring bliver en kraftig re-
duktion af krav til udrustning. Afsnittet foreslås
som følger:

"Ved deltagelse i klasseløb skal der minimum
være følgende udrustning:
l anker på min. 7,5 kg og 30 m ankerline med
en minimum diameter på 10 mm.
l svømme- eller redningsvest til hver ombord-
værende.
Reglementeret lanterneføring, der er funktions-
dygtig i mindst l2 timer.
Udrustningen må øges ud over det obligatoris-
ke."



. - der udrustnin-
Som det fremgaíeííegertåäëâoçârâ.;T Dette betydergen krav om ra f _ ner at dette sikkerheds-
selvfølgelig 1kke'.at V1 me ~ a at skipper, 09;5 zäefiälfidlaäz 2::v::::m:Or at er 1ikke L- U e '

. ;.`» »l (l:

- < ,_ (;1, _
.\ _ / /.J- “_ --_ . - såvel søfarts- ,____ Q>- n_ Csødygtig stand, hvilket ägsgnnäznes 1 _ ___. - _ _.

og kapsejladsreglerne sa
. ' til tykkelse af gDer er endvidere sket stramninger _1 re funktionsdyg-

a“kert°ä't§amt agoiagåeägânmääâ atæskabe mere enstig i 1 lmerf * - min er skyldes,
konkurregcíbe:ingeåëeäàdzàäsëiítäâmhargkonstateretI
at Vi Ve °n.r° t t ndt anker-
at nogle af bâdeäe äâvâânngëeäaæêëåg bätterier til
tov, andre ba e av
lommelygten til lanternen.

_ - . da vi sta-
Dette er de væsentligste ændrÉEgeäí.m:D John Mast
dig mangler et par tegningíí færdigt_ De medlemer
er forslaget endnu ikke ÉÉ amlingen vil automa-

der tilmälíer âläigânâäíasírëilsendt. Hvis du ikketisk få e en e . du velkgmmen til
kommer til 9eneralf°rSaWl1ngen år ede så skal
at ringe eller skrive til unleäeíging farsen D-22
jeg flux sende det. POU
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KLASSEMESTERSKABET_ 8Z

Klassemesterskabet for L23 afholdes af Sejl-
klubben Sundet i dagene 5. til 8. juni 198] .

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og bemærk,
hvor let der er i samme forbindelse at deltage i
Sjælland Rundt.

Sidste år drog vi vest pâ, så derfor ligger
klassemesterskabet i 1987 i det østlige Danmark.

Allerede nu har fynske sejlere givet udtryk
for, at de ønsker at deltage i jubilæumsklasse-
mesterskabet, og da vi ved, at der deltager en del
jyske sejlere i Fyn Rundt, håber vi meget stærkt
på jysk deltagelse i 1987 i klassemesterskabet.

Fra Århus Til København? Det er ikke noget
at tale om for en L23ér, som vi jo ved har sejlet
i Østersøen, Nordsøen, Kattegat og den Botniske
Bugt.

Sejlklubben Sundet ved stævnelederen Ib
Schneider er i fuld gang med at arrangere stæv-
net. I Sundet har man så godt som hvert år et
DM eller et Klassemesterskab, så det er ikke hvem
som helst, der i 1987 arrangerer for L23-klubben.

Ydermere har L23-klubben modtaget en invita-
tion fra Sundet - og det er trods alt ikke hvert
år, vi er så heldige.

Så derfor: Glæd L23-klubben, Sejlklubben Sun-
det og ikke mindst dig selv og mød op til klasse-
mesterskabet.

S



23 scHwE|z. L23 vERE|N|GuNG
Assoc|AT|oN su|ssE Du L23.

Ja, således hedder den schweiziske L-23 klub,
>g vor søsterorganisation har netop svaret meget

Benyt jer af 1' .Søsterklub og Støtmä-åähííâäbåârhêímíríiâëåâ í`led."°res ræ-b l °e seäipadâtsííítgoåde og Øge klubbens høje
DS_kla ln bad til radighed til

ssemesterskabet i pinsen 198729?

Vil du "bytte båd" 1 ferien??
Vil du delta e ' -
i Schweiz deg lä.gÉ2ë§?ll3ääâ?llngen

så kontakt formanden for L 23 klu ' 1' bben i D k
(Jeg SYUGSI det ser smadderinternationaltagäâf)

:enligt på et brev, som vi afsendte ca. 1. sept. 09 lad OS få en snak om det. .
L-23 klubben i Danmark ( sådan ma vi vel til

at kalde os) har modtaget en invitation til delta-
gelse i klubbens generalforsamling, der afholdes
ien 14. febr. 1987 i Arbon ved Bodensøen. Indby-
ielsen gælder såvel bestyrelsen som medlemmer af
L-23 klubben i Danmark.

Vi agter at invitere til deltagelse i vor
egen generalforsamling.

L-23 klubben i Schweiz har ca 70 medlemer
ad af en flåde på ca. 100 både, der sejler på de
store og meget smukke søer i Schweiz.

L-23 klubben i Schweiz forsøger at samle nog-
le mandskaber til deltagelse i DS-klassemesterska-
bet i Sundet i 1987. Så vi hører gerne fra medlem-
mer, der vil låne deres både til vore schweiziske
venner. A

'Schweizerne medbringer selv sejl, og der vil
blive søgt tegnet udvidede forsikringer, hvis uheld
skulle være ude.

Bytte båd i ferien??? Begge klubber vil arbej-
de for at muliggøre dette. Interesserede kan sætte
sig i forbindelse med formanden. Det kunne da være
en oplevelse ud over det sædvanlige med 14 dage på
Boden-, Geneve- eller Vierwaldstättersøen.

Husk at der er tale om søer af en vis størrel-
se, så schweizerne er ikke blot "søsejlere" i al-
mindelig dansk forstand. Men i øvrigt kan Silkeborg-
sejlerne i L-23 klubben også fortælle om både eks-
treme vind- og "sø"-forhold. "Sø" kan efter behag
læses som “bølger".
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i
BESTYRELSEN ØNSKER ALLE EN

GOD JUL OG ET GODT SEJ-

LERNYTÅR.

r"

EJERSKIFTE_
I
ilL-23 klubben har p.t. 246 aktive medlemer,

og det er det højeste antal nogensinde. For at
holde dette, er det nødvendigt, at ejerskifte
straks meddeles formanden eller bestyrelsen.

Derfor ring eller skriv til formanden, hvis
du har solgt din båd.

° Detoer meget vigtigt med hurtig underretning,
sa nye badejere så hurtigt som muligt kan få del
i L-23 klubbens aktiviteter.

Limfjordens kredsmesterskab 1986.

På generalforsamlingen i Roskilde,
blev det som bekendt bestemt at gøre en ind-
sats for at få gennemført nogle flere kreds-
mesterskaber.

Her følger en kort beretning fra Lim-
fjordskredsen, hvor vi har afholdt dette
mesterskab i pinsen.

Morsø Sejlklub holder hvert år et pin-
sestævne, som plejer at være pænt besøgt.

Da jeg blev opfordret til at samle
tropperne i Limfjorden, kontaktede jeg sejl-
klubben pà Mors og fik aftalt, at vi var vel-
komne med vort stævne i forbindelse med pin-
sestævnet. Efter flere forgæves forsøg på at
få en medlemsliste fra L-23 klubben, lykkedes
det til sidst at fá en "telefonisk liste" på
12 både og jeg skrev til ejerne og opfordrede
dem til at møde op i Nykøbing M. i pinsen.
Disse både er fordelt med 7 i Struer og 5 i
Ålborg.

Desværre blev der kun tilmeldt 4 både
- alle fra Struer.

Vi tog samlet hjemmefra Struer fre-
dag aften kl. ca. 18.00 i kuling og nåede
velbeholdne til Nykøbing M. ca. 3 1/2 time
senere.

1. start gik lørdag kl. 14.00, idet
starten blev udskudt, da flere andre både
ikke kunne ná frem pá grund af vejret (det
sker jo ikke for L-23).

Vinden var let springende med 3-6
sek.m. - fint vejr med sol og vind fra syd-
vest. Vinden var meget vanskelig og forskel-
lig fra side til side på banen uden at man
(eller jeg) kunne finde ud af et system på
springene. Vi startede sammen med andre båd-
typer, men havde iøvrigt god plads på den
fint udlagte bane. Resultatet af 1. sejlads
blev Sofie nr. 1 - Mikkeline nr. 2 - Hej nr.



3 og Sigrid nr. 4.
2. start gik ret kort efter med samme

vejrforhold. Her blev Sofie atter nr. 1 med
Hej på 2. pladsen og Sigrid nr. 3, og denne
gang var det Mikkeline, der lukkede leddet.

Om aftenen var der ikke arrangeret
noget, men en del fandt selv ud af 3. sej-
lads.

Søndag morgen op til gråvejr og hel-
digvis (for os) mere vind, nemlig 7-9 sek.m.
fra sydøst. Vi havde egentlig bestemt os til
at vinde dette kredsmesterskab. Men efter
lørdagens resultater, var håbet blegnet no-
get. På den anden side skulle vi "blot"
have 2 første pladser og Sofie højst en 2.
og 4. plads!

Starten gik kl. 10.00 og Sofie og Hej
vogtede hinanden, men da alle lå godt samlet
slap vi fri og hentede en 1. plads som be-
stilt. Samtidig fik Sofie også den af os øn-
skede 4. plads, så nu var det blevet endog
meget spændende inden sidste omgang. 2.start
kort efter - alle 4 både igen tæt samlet. I-
sær Sofie fulgte os (eller omvendt) nøje og
det blev en uhyggelig spændende omgang. In-
gen af bådene havde ført spiler i 1. start,
men da vi var kommet til krydsmærket som nr.
1, satte Sofie sin, men den fiskede tilpas
længe under kølen (de fangede ikke noget).

Vi rundede bundmærket samtidig, hvor
vi straks gik på fangst i banens højre side
og Sofie lod os sejle. Her fandt vi den rum-
mer, vi havde brug for og den bragte os hjem
med endnu en 1. plads med Sofie bagefter.

PUH-HA - men mesterskabet var hjemme
til 388 HEJ.

Om aftenen var der arrangeret spisning
med præmieoverrækkelse. Vi fik det "sædvan-
lige" skibsglas og en flot vandrepokal -
skænket af Jyske Bank til fordel for Lim-
fjordsmesterskabet for L-23.

2 gode dage “var slut - kun en skam,
t 'kk fl - 'a 1 e ere L 23 ere var med. /Erik Rost

1 -xrsn vyej
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Her er så de foreløbige resultater fra kreds-

mesterskaberne, der er blevet afviklet i 1986.
Præmier vil blive uddelt til generalforsamlin-

gen i Sejlklubben Sundet i februar.

Limfjorden Nr. l D-388 Hej
(4 deltagere)

Nordjylland Nr. 1
(5 deltagere)

Lillebælt Nr. 1
(4 deltagere)

Storebælt Nr. 1
(7 deltagere)

Køge Bugt Nr. l
(9 deltagere)

Isefjorden Nr. 1
(3 deltagere)

D-23

G-4

G-4

D-79

D-50

Lady L.

Claus Meyer

Claus Meyer

Thalatta

Carrol
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Det er vist ikke mange klassebåde, der kan
bryste sig med et afholdt "VM", men ak, endnu en
gang har L23 været i front.

I august måned sendte Peter Hemp-Bentzen D 85
fra Vallensbæk Sejlklub indbydelser ud til ca. 40
L23-sejlere i Køge Bugt området med følgende ord-
lyd:

Kære L23-sejler.
Du indbydes hermed til at deltage i det åbne

Vallensbæk Mesterskab for L23 d. 20/9 - 1986.
Sejladserne er ment som en hyggelig, uprætentiøs
men alligevel sportslig dyst her sidst på sæsonen,
hvor alle både er i supertrim.
Her kan alle være med - tursejlere og kapsejlere -
her er ingen store irriterende både, man hele tiden
skal overhale - her er ingen besværlige udregninger
for at se, hvor stort man har vundet.
Der ligger ca. 40 både i Køge Bugt området, men
der er altid de samme 6-7 både, man ser på banerne.
Det synes vi er synd - det er under kapsejlads man
virkelig lærer sin båd (og sig selv) at kende.
Derfor: Fyld båden op med din mand, børn og hund
og kom til Vallensbæk lørd.d.20 sept. til en for-
håbentlig hyggelig og sportslig dag.

Så på dette friske initiativ troppede der 12
L23'ere op og gennemførte sejladsen i hård vind,
med følgende resultat for de 6 første både:

1 Laps Køge Sejlklub D 198

2 Joli Køge Sejlklub D 129

3 Kaos Hvidovre Sejlklub D 22

4 Mobeka Køge Sejlklub D 21

5 Killeloch Bandholm D 18

6 Albatros Vallensbæk Sejlklub D 85

Man kan godt undre sig lidt over at der ikke
var flere deltagere, når man tænker på at der var
sendt 40 indbydelser ud, men en af grundene til at
deltagelsen ikke var større, er jo nok bl.a. at
der trods alt er en del tursejlere i L23, som me-
ner de ikke hører hjeme i sådanne sammenhænge,
men det er netop ved disse lejligheder det er med
at komme ud af busken, og få prøvet sin båd og sam-
tidig lære lidt fiduser af de småtossede kapsejlere

Så næste gang der er et følgende stævne og
det er der jo som sagt i form af DS-klassemester-
skabet i pinsen ved Sejlklubben Sundet, så mød op
og prøv jeres båd på en anden måde.
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Produktionen går nu strygende. Så strygende,
at bestillinger efter den 1. nov. 1986 må vente
med leveringen til efter årsskiftet.

Der er indtil nu bestilt ca. 25 stk. halvmo-
deller, så D-219 Børge Errebo Jensen har fart på.
Og han slipper godt fra det - dejligt at et klub-
medlem afser tid til at glæde klubben og modtager-
ne af halvmodellerne.

Fik du ikke bestilt - så er det nu. Skriv el-
ler ring til formanden, der formidler videre.
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rnanden- Rune.

Sidste udkald til sejlkøb.
Vi har fået en meget fin aftale med DAN-SAIL,

og de første 17 sejl er bestilt. I kan stadig nå
at udnytte dette gode tilbud ved at kontakte mig.
Absolut sidste frist er den 15. dec.

SWEAT - SHIRTS.
Sweat-shirts med L-23 trykt på venstre bryst.

Succesen følges op med et nyt tilbud på 2 modeller
i JTS-kvalitet, (mærket borger for kvalitet), hvor
den ene har alm. rund hals, og den anden har en
lynlås foran, ca. 15-20 cm. (Se billede).

i in

Begge typer fås i børnestørrelser, XS - M - L
- XL - XXL, og i farverne RØD - HVID - LYSEBLÅ -
GRÅ(f).

Prisen for alm. rund hals bliver på 118 kr. +
forsendelse pr. stk. Prisen for lynlås model bliver
på 130 kr. + forsendelse pr. stk. (fe).

_ Af hensyn til julen vil tilbudet gælde frem
til 1. febr. 1987 med forventet levering omkring
1. marts 1987.

FANTASTISK FLOT "TEAKDÆK" TIL DIN L-23er - er det
noget?

BOWA A/S har sendt os et tilbud på teakdæk til
L-23, hvor firmaet i vintersæsonen 86/87 tilbyder
klubben en specialrabat på 1% pr. dæk, som bestil-
les og leveres samlet (max. 25 stk.).

Normalpris kr. 7.950,00.
Teak i cockpit kr. 4.250,00 ex. moms og til-
behør.

Interesserede kan kontakte mig inden 1. febr. 1987.

IDEKASSE. V
Der er ikke kommet noget til dette blad, men

jeg ser forventningsfuldt frem til det nye ar,_ _
hvor I opfordres til at delagtiggøre os andre 1 je-
res specielle fiduser.

ALT OMKRING TILBUD, DIMS OG IDEER: _
Kontakt Rune Lentz, Havemøllevej 62, 4100 Ringsted,
03 61 45 58.
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Musik i båden, 12 volt Beltec kassetteafspiller
med beslag til hurtig af og pàmontering i kahyt-
ten,samt 2 små 2 vejs kabinethøjttalere måler
l5+7+9 cm.sam1et pris 400 kr.Henvncim Andersen D 325. (oz) 90 se 13.
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formand

tefterhandlensendestilL-23Klubbens

seddelskallynhurti

Denne

Køge

4600

Klemmenstrupvej30

KnudLarsen

sejlernetilenstærkklasse

tigbeskedfradiggørL-23
HUF
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I2rnessl_Enns_lez§eal Nye medlemmer-
Klemmenstrupvej 30. Kredskontaktpers.
Hastrup. 4600 Køge. Stamkartotek.
Tlf: 03-65 33 28.

Næstformand; P0ul_§ Larsen, Kapsejlads.
Cath. Booths Vej 73. Målerbreve.
2650 Hvidovre. Sejlmåling.
Tlf: 01-49 76 06. Kredsmesterskaber.

Ka1:srsri_§a::isn_21nsrsenl Adresselisten-
Rønhave Parkvej 84. Giro-ind/ud-betl.
4736 Karrebæksminde. Standere.
Tlf: 03-74 20 35.

Bestggglsesmedl: Kim andersen, Redaktør.
Park Alle 8.
2670 Greve Strand.
Tlf: 02-90 50 13.

Sgkrgjægg Qggi Slatkewitz,
Ole Suhrsgade 7..4.sal th.
1354 København K.
Tlf: 01-15 32 46.

§unnlseail_En%s_lsnizl Dimsekassen.
Havemøllevej 2. Medl.tilbud.
4100 Ringsted. Adm.af cockpit-
Tlfz 03-61 45 58. teltene.

Sypplgggt; Vglker Zachgr, J
Elselillevej 1.
2300 København.S.
Tlf: 01-59 59 97. .


