
`
“WT ° 6 L 13 äfbog'

a Ö meó Öíèdm\e'£ ' I
efla '“uítígt 6:55 til alle Ösløblpçaâiàle

T d9e“ e`0ä om VDet aíøcU Klag? en' 5

50W 5 Q qeðí '. oçðfilng
“Lubbe í “eð 1 61 -Ø , »_ x 99 lubbe Ö Ruflga -law. .æl1aY\

. ` `\'.:Å-Vet 5980 5d“ififlla t f . Wfl
våàtââíeö vaðe

,f,

L 23 NYT forventes i år at udkomne 4 - 6 gange.
Næste numner af bladet er planlagt til at udkomne
i slutningen af august måned, hvorfor stof til det- ~~ ~ _ _ _, - _

idagene d. 9.-12. juni/
1988 //' _
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te blad skal være redaktøren i hænde senest den 15 AUG . i ,,lIf'*`-7-`^"' `_ ax -ø-så

På gensyn og god vind SEMCO

MICHAEL , D 286
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Sà har du igen et nunmer af L 23 NYT nellem hænderne.
Du bemærkede måske i det sidste nummer, at jeg som den
nye redaktør har valgt at lade bladet trykke i offset
tryk, hvilket efter min mening giver bladets sider et
pænere udseende, ligesom fotos i fremtiden vil kunne tryk-
kes i en pænere kvalitet end hidtil.

Derfor vil jeg opfordre alle som ligger inde ned, eller
som i fremtiden fär taget et godt sejlerbillede, om at
sende det til mig til làns for trykning i bladet, da flere
billeder vil gøre bladet nere levende og spændende at læse
og kikke i.

Ligeledes vil jeg slà på trrnne for, at DU skriver lidt
on din bad, dine ture, gode ideer eller andet, som kan
have vores andres interesse.

Fat pen og kamera og du vil sá hjælpe til med, at bladet
bliver spændende at få fat i.

Michael.

 

Bladets forside prydes denne gang af den nye L 23 plakat.
Plakaten er blevet sendt ud til samtlige danske sejlklub-
ber og fortæller om det knnende L 23 DM i Nyborg.

Det er Michael Madsen, D 191 samt hustru venner/bekendte,
som har stået for produktionen af den, og det er Mogens R. Pe-
tersen fra D 90, scnlhar fáet fa. SEMCO til at sponsorere
plakaten.

Plakaten vil i fremstiden ogsa kunne bruges til andre ar-
rangementer, da der blot kan trykkes en anden tekst pà "grund-
modellen".
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Apropos m DM i Nyborg

Mange tilmeldinger er allerede strønnet ind til
NYBORG SEJL FORENING.

Har DU husket at sende din - Sidste frist for til-
melding er jo den 20 MAJ 1988.

Noget tyder pá rekord deltagelse, vær med til at
nà dette mål. Send tilmeldingen nu.

Redaktøren har erfaret,at man i Køge Bugt kredsen
vil forsøge at blive den mest aktive kreds i landet.
Således har kredskontakten der - Hans Jørgensen, D 140
startet med at udsende et lille nyhedsblad til områdets
sejlere, ned oplysninger om hvilke spændende aktivite-
ter,der sker i deres område.

Dette var måske en fremgangsnàde andre kredse også
kunne fá fornøjelse af, eller har I fundet pá noget
andet ???

Hvis det er tilfældet, sá lad det kunne bladet L 23
NYT til kendskab, sâledes at vi kan fá spredt ideerne
over hele landet.
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KØGE KA|_DERg
Som tidligere år skal vi selvfølgelig også i år afholde
kredsmesterskab for L 23 .

I forbindelse med Køge Bugt ugen fra lørdag den 13 AUG 1988
til lørdag den 20 AUG 1988 afholdes en række sejladser, i lig-
hed med sidste ár.

Kun trekantbanesejladserne bliver gældende for vores Kreds-
mesterskab. Ud af de 4 starter kan en sejlads fratrækkes.
Sejladsen er åben for alle klassede L 23'ere, og vinderen
fàr L 23 klubbens præmie.

Meld dig til alle sejladserne, idet en samlet tilnelding
er meget billig.

Lørdag startes med SKB distance og søndag sejles 2 trekant-
banesejladser arrangeret af BBS.

Tirsdag aften afholder Ishøj/SKB en trekantbane.

Torsdag aften sejles ligeledes en trekantbane, men afholdt af
Greve Sejlklub.

Lørdag fornuddag startes en kort distance fra Greve som slut-
ter i Køge.

Herefter afholder Køge Sejlklub fest, hvor præmier for
Køge Bugt Mesterskabet uddeles.

Som sagt tihneld jer nár tid er, og lad os fá nogle dyster
pà vandet, men ikke mindst en snak i havnen og sluttelig
en god fest i Køge, sun klubben arrangerer i år i forbindelse
med byens 700 àrs fødselsdag.

Hans Jørgensen, D 140 .
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Kredsmesterskab i NORDFYNS kredsen den 13 - 14 AUG i Bogense

Der er truffet aftale med Bogens Sejlklub om, at vi benyt-
ter HERTZ CUP d. 13 og 14 AUG til afvikling af vort kreds-
mesterskab. HERTZ CUP afvikles med 2 trekantbane sejladser
lørdag og en distancesejlads (ca. 20 sm) søndag .
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L 23 - STANDEREN VIL VEJE VED ÅRETS FYN RUNDT SEJLÅDS .

Robert har gjort det igen - denne gang har han hyret
en kanpe gunnubàd med motor. Gunnubàden vil sørge for, at
du kan konne tørskoet i land, hvis du har behov for det-
te inden sejladsen.

Derfor, när du nár frem til startanrádet for Fyn Rundt,
søg så hen til L 23 standeren, som vil være i området,
og her vil du så nwde masser af venner og bekendte + gm-
mibàden.
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Kapsejladskalender
LANDETS FORSKELLIGE KREDSMESTERSKABER:

Lillebælt kredsen

Isefjords kredsen

Nordfyns kredsen

Svendborg kredsen

Storestrøne kredsen
Storebælt kredsen
Århus kredsen

Køge Bugt kredsen

Sundet

Randers kredsen

l4/15 MAJ -

21/22/23 MAJ -

13/14 AUG -

27/28 AUG -

20/21 AUG -

20/21 AUG -

25/26 JUN -

13-20 AUG -

26/27/28 AUG -

17/18 SEP -

Lillebælt Cup.

Pinsestævnet i
Høne.
Hertz Cup i Bogense.
Øhavet Rundt.

Viking Hovedsejlads.
Vresen Rundt.
TRÆF afholdes, hvor
man vil forsøge at
planlægge kapsejlads
i SEP.

Køge Hkfi:Ugens
sejladser.
MAXI weekenden.

trekantsejladser v.
mfiymøj

Kontakt den lokale kredskontakt vedr. nærmere oplysninger
og tilmelding for de enkelte sejladser.
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kredskontakterne:
Århus kredsen

Lillebælt kredsen

Storestrøms kredsen

Øresunds kredsen

Køgebugt kredsen

Isefjords kredsen

Svendborg kredsen

Randers kredsen

Storebælts kredsen

Nordfyn kredsen

384

202

226

96

140

250

322

23

51

107

Tove Pedersen og
Finn Hasager
tlf. 06-137938

Knud Jensen
tlf. 09-146824

Erik Andersen
tlf. 03-896695

Frans Michaelsen
tlf. 01-326575

Hans Jørgensen
tlf. 03-652404

Jan Nielsen
tlf. 02-328930

Frede Nicolajsen
tlf. O9-221101

Jørn Hornemann
tlf. O6-429871

Robert Beck
tlf. O9-312129

Arne Knudsen
tlf. O9-174033



23
NYT MÅL ' 5,45 målerbrevet

_ “DH-reglen, ”der liggerotil grund for vores mål, er fra Er du en af dem' som endnu ikke her feet gjort dit
1 ændre? pa nogle Qmrader' saledes at bade med Større målerbrev klar for sæsonen 1988 - kontrol + 88 label.
sejlareal i forhold til deplacement straffes mere. så skynd dig et sende det til POUL HENNING' for det vil

_ Samtidig elf respeedberegningen (smiletiëen) ændret_ jo være ærgeligt at matte glippe nogle kapsejladser, fordi
saledes, at bade med stort DH-mal straffes i forhold til den lille ting ikke er blevet bragt i orden medens tid
mindre både. 1 Ver_

Disse to ændringer, vil betyde at vi fremover skal sej- Poul Heem-nd Larsen-S adresse er, Brostykkevej l85,
le hurtigere i forhold til f.eks. _IF-ere og Folkebåde, ,| 2650 HV]-_deVre_ SEND MÅLERBREVET NU _
men at vi generelt har en fordel i forhold til bade, som :_':_”:'_:
har større mål.

Vi er MEGET uheldige, idet vores mål lige nøjagtigt,
efter afrunding til nærmeste tyvendedel, stiger med 0,05.
Ved efterregning viser det sig, at dette kunne været und-
gået, hvis ISP-målet havde været 2 om mindre. ISP-målet
er spilerfaldets højde over dækplan. Dette mål blev for
få år siden indført i reglen, og blev sat rigeligt højt ' `
, idet målet på daværende tidspunkt ikke afstedkom for- l\\ G E

. g O
{yhøjet maletal.

Desværre, nu er vores mål sølle 0,004 for stort, hvil-
ket dog ingen betydning har når vi sejler klasseløb; men
ærgeligt for dem, som sejler blandet løb.

Som måler, kan ovenstående forhold afstedkonme nogle
filosofiske betragtninger omkring det faktum, at hvis vi
frem0Ver Skål Sejle På 5.45 I hV0r meget kan SPi1eren Så Fra vores "TELTHOLDER" forlyder det, at det endnu
forøges, med den nuværende regel, uden at vores mål vil 1 er muligt at fá en tor somrer-ferie i båden, idet der
Stige Yderligere- Beregninger Viseriat Vi kan forøge endnu er ledige perioder, hvor det kan lade sig gøre at
sideliget på spileren med hele 0,33 meter, hvilket sam- l leje et af Klubbens oookpittelte_
menholdt med spilerbreden ialt giver en forøgelse på Prisen er fortsat kun kr_ lg0'_ pr_ uge _ en billig
2 kvadratmeter. Noget som ikke er urealistisk, da den regnvejrs forSikring_
nuværende spiler har "små" sidelig.

Er der nogen efter dette, som drmmer om en større RU-NE træffes på
Spiler ???? tlf. 03-614558

HANS, D 140
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TRÆF=
KORSHAVNSTRÆF d. 25-26 juni .

Vi mødes i Korshavn i løbet af lørdagen. Husk at medbrin-
ge grill og godt med proviant. Der bliver rig mulighed
for traveture på det naturskønne Fyens Hoved. Fælles- _. ___, A '.'1_._` vii _
spisning omkring grillen lørdag aften. “ 1 J

Vel mødt I
t> lcr? `* §L|lllllIIn|il'~Jl-""INN ""Il._""""""||Iuun!l|

Kasseren Peter er ham. du skal tale med Vedr' penge'' k 1 mange.
når du skal afholde et træf. Det er der vir e igi møde
der har gjort indtil nu. Så vi ger en god sæson
med hensyn til træf. _ _ .

d endnu ikke hørt noget om træf i din kreds, saHar u_ h der er
kontakt din lokale kredskontakt perS0f1 09 ør _°m
noget på trapperne. ellers má I få Sat “°9et 1 gang'

*" oa '
L 23 børn se her I

L 23 NYT udskriver hermed en sormier tegnekonkurrence,
som alle L 23 børn forhåbenligt vil deltage i.

Tegn noget med sejlbåde og vand,nàr du i løbet af somne-
ren er ude at sejle samnen med far og mor. Herefter
sender du tegningen sarrrnen rned dit navn og adresse til
L 23 NYT . Der vil være præmier til de flotteste teg-
ninger, ligesom de vil korrme i bladet.

JESPER,5 år samt hans mor og far vil være domnere.

God fornøjelse
redaktøren .

PS. Sidste frist for indsendelse af tegninger er d. 15

10 11
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4239'
T-SHIRTS MED® Loeo.

I JTS-kvalitet med "amerikansk" rib i hals og ærme.
Trøjerne kan fås i farverne: Sort, marine, rød, gul, TILBUD FRA
grøn, kobolt, lyseblå, turkis, rosa og orange i str.
38 - 46.

VERFTET.

Originale aluminiumsrud kr. 2.6 - '
Pris pr. stk. incl. forsendelse kr. 60,- er 85' incl' moms

Nornal pris kr. 3.125,- incl, moms

EKSTRA sPEcIEL._ Kontakt D 129 _ Rune ;_entZ_

T-shirts, model sailor, marineblå med grønt og rødt
ærme og logo.

Pris pr. stk. incl. forsendelse kr. 70,-

SWEAT-SHIRTS MEDLOGO.

I en meget lækker kvalitet, LG sportswear VSA model.
Trøjerne fås i næsten alle farver også de sidste nye
modefarver, og i størrelserne XS - XXL.
logoet bliver trykt med sort på lyse trøjer og med ° .
hvid gumitryk på mørke trøjer i ca. 9 cm i diameter.
Bestilling bedes foretaget skriftlig inden d. lO.5.88, G
men i er altid velkommen til at ringe (03-614558) og n
få en snak omkring str. og farver. Levering vil ske
i løbet af 14 dage.

Pris pr. stk. incl. forsendelse kr. 150,- til 160,-.
(alt efter hvor mange der bestiller)

Send bestilling til: Rune Lentz, D 129
Havemøllevej 62
4100 Ringsted
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ANNQNCER bestyrelsen :

L 23 SÆLGES

L 23, D 306 sælges. 3 Sejl. Påhængsmotor 6 HK.
vinterstativ, diverse udstyr, neget Velh0ldt.
bør ses I
Pris ide kr. 105.000,-
Preben og Charlotte - tlf. 05-941768

 

D 250, Jan Nielsen boende Bovelgàrdsvej 41, Gershøj
4950 5kibbyT_ÉlfT_02:328930 søger en gasteplads i for-
bindelsëfnëd FYN RUNDT eller ved klassemesterskabet .

Eës
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FORMAND:

NÆSTFORMAND:

KASSERER:

SEKRETÆR:

BEST.MEDL.

SUPPLEANT:

SUPPLEANT:

Poul Henning Larsen
Brostykkevej 185
2650 Hvidovre
tlf. 01-497606

Rune Lentz
Havemøllevej 62
4100 Ringsted
tlf. 03614558

Peter Hep-Bentzen
Gannelgàrds Alle 147
2665 Vallensbæk
tlf. 02-548196

Michael Kristiansen
Rødovrevej 194, 2.tv.,
2610 Rødovre
tlf. 01-414557

Robert Beck
'fimmaæjl2
5800 Nyborg
tlf. 09-312129

Claus Siggaard
Ordrup Jagtvej 40 A
2920 Charlottenlund
tlf. 01-644141

Michael Madsen
Karensvej 4 A
5800 Nyborg
tlf. 09-311297
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kapsejlads, labels,
sejlnàl m.m.

Dimsekassen,
cockpittelte, til-
bud m.m.

redaktør

kredskontakter


