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FLYTNING eller ADRESSE-ÆNDRING I!
o I

L 23 NYT bliver nu igen udsendt via å
Avispostkontoret, hvorfor fremtidige
adresse ændringer ligeledes skal meld-
es til DIT lokale postkontor, hvis du
fortsat ønsker at modtage bladet.
Som hidtil skal kasseren ligeledes under-
rettes.
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L 23 NYT ønsker hermed alle sine læsere en rigtig l
god sommer med forhabentlig mange gode timer til søs.

Deadline for næste blad er søndag den 5 AUG 1990 .

GOD VIND I

MICHAEL KRISTIANSEN
D 286

23 NYT

_ : 1 :í inn I-1 luíx 1 |

NR. 2 MAJ I990_



bestyrelsen :

FORMAND:

MHHTONWWD:

KASSHÆR:

SEQGHER:

BEST. MEDLEM:

SUPPLEANT:

SUPPLEANT:

Iktert Beck
Tjørnevej 12
5800 Nyborg
tlf. 65 31 21 29

HEDSKNTMUER

Rnnelentz
Havemøllevej 62
4100 Ringsted
tlf. 53 61 45 58

TIL LEHÆ
HHHE/Nen
SEHHTUHD

Claus Siggaard
Jægersborg Alle 39, 3.tv.
2920 Charlottenlund
tlf. 31 64 41 41

Michael Kristiansen
Rødovrevej 194 2. tv L-23 NYT
2610 Rødovre
tlf. 31 41 45 57

Frede Nicolajsen
Wflflafls Rnka19 HESEHADS
5700 Svendborg
tlf. 62 22 11 O1

Michael Madsen
Karensvej141\ KØB/SÅU3
5800 hbünrg + NYEÉHEER
tlf. 65 31 12 97

Torben Kihl-Plambek
K.M. Klausens Gade 36,4.
2450 København SV
tlf. 31 22 55 02

L 23
DANSK ENTYPEKLASSE

Det går strygende med at få godkendt de enkelte
både. Således var der ved udgangen af marts måned
udsendt mere end 100 nye klassebeviser fra Dansk
Sejlunion. Som tidligere nævnt vil overgangen til
klassebeviser ikke koste noget "extra", derfor vil
bâdejere som allerede har indbetalt 150 kr.få til-
bagesendt en check på 75 kr. fra Dansk Sejlunion
da klassebeviserne udsendt i år kun gælder 1990.
Det synlige bevis på at båden er godkendt som en-
typeklasse vil være et klasseskilt som skal monte~
res i båden. Disse skilte, samt en vejledning om
montage, håber vi at have klar til udsendelse så
snart man har betalt sit kontingent.

Kun både som har monteret klasseskilt og hvor
ejeren er medlem af L 23 Klubben kan sejle klasse~
løb !!!!!

Bådejere. som har modtaget et MÄLEBREV og IKKE
et KLASSEBEVIS opfordres til at bringe båden i
overensstemmelse med klassens regler så et klasse-
bevis kan udstedes. Dansk Sejlunion har lovet ikke
at opkræve ekstragebyr. hvis man indsender målet
breve med rettelser i år. Husk at rettelser skal
godkendes og indsendes til Dansk Sejlunion via din
sejlklubmâler.

Bådejere, som i âr først har modtaget et måle-
brev og herefter et klassebevis skal sende en kopi
af klassebeviset til undertegnet eller som tidli-
gere meddelt de enkelte ejere til Poul Henning
Larsen. Herefter vil man blive registreret som
klasset og modtage et klasseskilt.

Hans Jørgensen
Havløkkevej 9
4600 Køge tlf.53652404.
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Den pupultro L 23 har
longl om længe opnået

del oltorirugindc
uempol :om godkendt
dansk entypo-båd. En
hal dal al nllgun kan

Iel I da! lydlynnko, når
L 23'ere Ira hole lande!

lamlu il!
klnsemuloraknb ved

Skarø 2.-4. lunl.
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Populær båd
som entype
L 23 ti] klassemesterskab 1' Svendborgsund
AfSørr=n Nielsen

En afde populæreste tur -
Det sydfynske Øhav. L 23
som dansk entype-båd.

Den nye godkendelse fra
Dansk Sejlunion stiller en
række krav til ensartet ud-
formning, af blldcne, men
den giver også scjlcrne for-
dele i klassemesterskaber
og andre kapsejladser.

Med godkendelsen som
entype-klasse er et længe
næret ønske fra den aktive
L 23 Klubben gået i opfyl-
del.He.

- Det har været surt at nå
aA langt, men nu er vi ende-
lig i mål med en flot place-
ring. Det giver en
fornemmelse af, at denne
klub er værd at være med-
lem af. jubler landsforman-
den, Robert Beck, Nyborg, i
det nye nummer afL23 Nyt.

Robert Beck nævner, at
visionen er, at L 23'eren ger-
ne skal blive ved med at

f 1 d ts b <1 iværeena ane ese
klassebáde med en stor og

og kupsejlzidsbåde i bl. a.
'eren, er netop godkendt

aktiv klub i ryggen.
L 23 Klubben er allerede

en godt etableret spccinlfn-
rening. Mud over et pnr
hunrlrudu nicdluninii-r dick-
ker den omkring 90 procent
af de danske l>àdcjcrc i Lars
Olsens vi-lscjlende kon
struktion fra l976.

Foruden nl' lziiidsforriinn-
den fra Nyborg cr de fynske
sejlrre repræsenteret i klub-
hestyrelsun af Frudu Nicol-
aisen. Svendborg. Michael
Madsen, Nyborg er supple-
ant.

Samles ved Skarø
L 23-sejlere fra hele lan»

det samles om godt et par
måneder til det første klas-
semesterskab under den nye
status. Det sker den 2.4.
juni med Svendborg Amatør
Sejlklub som vært og Olu
lngrm:iiin_ Svunrllmriz. som

praktisk koordinator. Stæv-
net finder sted med den nye
lysLbi\di:l'iavn pà Skam som
bnsc.

Som en ølejr
Ole lngemann oplyste un-

der L 23 Klubbens general
forsamling i Svendborg, ai
kl:iss<~incs|.ursl<ubet vil for-
me sig som en slags øleir
med vægt på det familiærc
L 23-sejlerne og deres fami-
lier kan glæde sig til bl. a
grill~al`u:n, optimist-rncu og
hytur i Svendborg.

När L 23'erne samles i den
fmsii- weekend i juni. kan
seilei'-trafikken i Svend-
borgsund blive intens.
Klassemesrei-skabet finder
sted i samme week:-nd »om
Bogense Sejlklubs nye Fyn
Cup. l weekenden efter scj»
les Svendborg Amatør
Sejlklubs Familie Regatta
Fyn. og overligggende L 23-
s<-jlerne får et favorabeli
tilbud på liavneafgift i
Svendborg.

Vorespriser hørertil i den fomuitige ende aiskalaen. .
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Sejl til L 23 er noget vi gennem mange år har
beskæfliget os med.

Vi kender båden og sejlene dertil.
I

Vi kan levere sejlene med den hurtigste facon og i

Du kan altid ringe til oslå en snak om sejl til din L 23.
I

Med sejlefhilsen I
Jan B. Hansen
Dan-Sails I\ I
Sturlasgade 12 k
ved Islands Brygge
2300 Kbh. S

Tlf. 32 96-12 96.
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SKARØ
Skarø har over 50 ynglende

fuglearter og ligger i et Ramsar-
område - et naturbeskyttelses-
område for kystfugle. Det
betyder, at gæster skal vise
hensyn ved færdsel i strand-
engene. Iagttager du dette, er
der smukke naturoplevelser at
hente på den dejlige ø.

Kapsejlads :

KREDSMESTERSKAB 1 990
Skarø er på 189 ha, og har ca. 25 indbyggere. Fra øens højeste

punkt, Vesterbjerg - på ni meter! - kan man nyde udsigten mod 7/8 I
Langeland og Als. Øen er
ses få steder i Danmark: Nemlig stjerneudskíftning. Omkring
byen blev jorden delt, omtrent som man skærer en lagkage ud.
Fordelen var, at alle gårde kunne blive i byen, på hver sin bylod.

Fra Skarø eksporteres mange harer til Frankrig, og de årlige
harefangster er et tilløbsstykke. Skarø har ingen restaurant, men
en velforsyner købmandshandel. Der er 50 m

D _ ÉSvendborg

i sin tid udskiftet på en måde, der kun

FOR KLASSERNE:inutters sejlads fra

....$.
O

 BAD
X;Zi

IMEALAJZ
L.-_23.

ø°I

1. Svendborg Inderhavn 7. Vindebyøre Bro, Tàsinge
2. Svendborg Lystbàdehavn 8. Drejø gamle Havn.
3. Rantzausminde Lystbàdehavn. 9. Drejø Bro, Drejø.
4. Gambøt Lystbàdehavn, Thurø. 10. Hjortø Havn, Hjortø.
5. Troense Lystbådehavn, Tåsinge. 11. Skarø Marina, Skarø.
6. Vindeby Havn, Tåsinge. 12. Ballen Havn.

4so//adrarpá' 01 - mme/I/.s;V.v1bmA //ag:/der/f
fíwgasay/ads/an/and
Daðàga/v /72 and/v Avvdfa afmegelw/ko//I//e.
Daraflaflga/as :;0/en/ng07/_í/fra//pp//s' Lørdag
a/Ye/1 /W/1//jø A1//b//1/s.

0r77c/år//ildáyda/re udsendes se/la/v.



L 23 KREDSMESTERSKAB KØGE BUGT 1990

Igen i år vil Køge Bugt Ugen være rammen om
vores Kredsmesterskab. Disse traditionsrige sej~
ladser afholdes fra lørdag den 18 til lørdag den
25 august.

Ugens sejladser byder både på distance og tre-
kantbaner; men det vil kun være de fire trekant~
banesejladser som vil være gældende for vores
L 23~Kredsmesterskab.

Som tidligere må der ud af de fire sejladser
fratrækkes en sejlads. Hvis der opstår pointlig-
hed vil den fratrukne sejlads være afgørende for
den endelige placering.

Lørdag den 18/8 sejles SKB Distanoesejlads.

*** Søndag 19/8 afholder Vallensbæk Sejlklub to
trekantbanesejladser.

*** Tirsdag aften den 21/8 afholder Sejlklubben
Greve Strand en trekantbanesejlads.

*** Torsdag aften den 23/8 afholder Ishøj Sejlklub
en trekantsejlads.

Lørdag den 25 slutter Brøndby Strand Sejlklub
med en kort distancesejlads.
Efter sidste sejlads afholdes sejlerfest hvor
præmier for Køge Bugt Ugen uddeles.

Tilmeld dig til ALLE sejladserne så vi får vo"
res L 23 gruppe i Køge Bugt Ugen og dermed marke"
rer os som bugtens mest aktive klasse. En samlet
tilmelding er meget billig og vil ikke koste mere
end hvad de enkelte trekantbanesejladser koster.

Vel mødt til sejlads og fest. D luü.

NB. Spørgsmål og ideer kan rettes til din L 23
kredskontakt... Hans på 53652ë0è....

8

NYT FRA ISEFJORDS-KREDSEN

ved medlemsmødet den 21. marts i Holbæk Sejlklubs klublokale
blev de fremmødte enige om, at vores kredsmesterskab bliver
lagt i forbindelse med Sydfjords-Stævnet, der afholdes lørdag
d. 25 og søndag d. 26 august i yderbredningen nord for
Roskilde.
Begrundelsen for at flytte kredsmesterskabet fra pinsestævnet
i Lynæs er, at vores klassemesterskab (D.S.) bliver afviklet
pà Skarø i Svendborg Sund i pinsen.
Jeg syntes det ville være godt og sjovt hvis nogen fra kredsen
ville afsætte tid til at tage over og blande sig i klassemes-
terskabet, jeg regner selv med at tage derover, så hvis andre
tænker pà at tage afsted, så ring til mig sá vi eventuelt
kunne følges.
Det blev også vedtaget at afholde sommertræf i Kulhuse lørdag
d. 16 og søndag d. 17 juni. Vi havde en hyggelig weekend
sidste är, så mød talstærkt op med alt hvad en L23 kan rumme
af mad, drikke, griller og familie - husk også sangbøgerne, og
hvis nogen kan spille noget instrument er det alle tiders.
Siden medlemsmødet er jeg blevet kontaktet af nogen, som var
forhindret i at deltage i mødet, med forslag om en weekendtur
til Mølle pà Kullen, hvis andre skulle være interesseret så
ring til mig og lad os prøve om det kan arrangeres.
Til slut skal jeg gøre opmærksom pà at Orø rundt kapsejladsen
er den 12/8, og at Holbæk sejlklub prøver at arrangere en
Hesselø rundt sejlands gående fra Holbæk den 22. september.

Med kammeratlig sejlerhilsen
D-250 Jan Nielsen
tlf. 42 32 89 30

Yderligere har L 23 NYT hørt at:

SVENDBORG kredsen afholder kredsmesterskab i forbin-
delse med sejladsen Ø-HAVET RUNDT - 25/26 AUG 1990.

NORDFYN kredsen afholder kredsmesterskab i forbin-
delse med sejladsen HERTZ-CUP - 18/19 AUG 1990 .

************************************************************

BKBHEKT din lokale kredskontakt for nærmere oplysninger og
tihmsbding til de enkelte sejladser.

************************************************************
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, ' Så er det tiden for det årlige L23-træf I

Vi har 1 år ligt det i Lundeborg i håb om. at
der møder mange L23-sejlere op.

Vi har tænkt os at lsve grillparty om lørdag-
en og fælles morgenspisning om søndagen.
Medbring selv grillmad og drikkelse.
For at kunne ordne havnepleds m.m. tilmeld
venligst til :
Michael Madsen, Karensvej 4A, 5800 Nyborg
Telf. : 65.31.l2.97.

Med venlig hilsen
Michael Madsen. D 191.
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Forskrifter
for

gas-, sprit~ og petroleumsbrændere
i fritidsbäde

På L 23 mødet i Vallensbæk blev spørgsmålet
rejst ang. det nye regulativ for fritidsbåde. Som
svar samt en orientering til alle L 23 sejlere
bringes hermed et sammendrag fra Søfartsstyrelsens
meddelelse nr. 4/1989 som i sin hele ordlyd er be-
handlet i Søsportens Sikkerhedsräds pjece om Sik~
kerhed i Fritidsfartøjer nr. 2 omhandlende gas,
sprit og petroleum . . . . . ..

Fra den 1 maj 1990 gælder ovenstående regulativ
for alle lvstfaretøjer, og vi skal derfor opfordre
alle sejlere til nøje at overholder de nye regler,
idet brand ombord er en hyppig kilde til ulykker.
Tænk dig hvad der kan ske hvis uheldet er ude og
man ligger i en tæt pakket feriehavn.

En væsentlig skærpelse i de nye regler er, at
hvis der sker ulykker, og man ikke har overholdt
gældende regler, kan man forvente at forsikringen
ikke dækker, ja man kan endog idømmes bøder eller
komme en tur i spjældet. i

DE NYE REGLER..

Hvis man er i tvivl bor man læse særtrykket fra
Søsportens Sikkerhedsrâd; men her er nogle hoved~
punkter..

GAS...

En gasinstallation skal være udført som vist i
fig.1.

Gasflasken skal være anbragt i et lukket rum,
som i bunden har et "afløb" pâ mindst l/2" i dia-
meter til det fri, udenhords over vandlinien. Man
må højest have 6 kg gas ombord. Max 2 flasker.
Gasslanger må højest være 0,8 m lange. Nipler til
gasslanger skal have mindst een vulst og sikres
med spændbând, der passer til slangens diameter.

12

Tæthedstester som skal være monteret skal være
manuelt betjent og være monteret mellem lavtryks-
regulatoren (lD) og gasrør/slange. Den skal chec-
kes mindst een gang om måneden, samt ved skift af
flasken.

Gasrør skal have en lysning på mindst 6 mm. Ø
og de må må højest være 9 m lange og i eet styk~
ke. Er røret over 1 m langt, skal der være en
lodret ekspansionssløjfe på røret.

Stophanen (3), som er påbudt, skal være let
tilgængelig og fast monteret.

Gasapparatet skal have en tændblussikring, der
spærrer for gassen, hvis flammen slukker.

Alle apparater der anvendes til gas, skal være
DG- eller CE-mærket. Hvis anlægget bestar af fle-
re apparater. skal det være godkendt af en auto-
riseret gasmester.

Alle installationer skal være forsvarligt
fastgjort, og være sikret mod beskadigelse fra
andet udstyr.
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Et gasanlæg består af: 1. Gasslange, 2. Bøjle med elastisk gummibøsning, 9.
Spændebànd, 3. Stophana/ventil, 4. Gastæt gennemføring fra gaskasse, 10.
Tælhedstester, 5. Kobberrør, 6. Gaskom- Lavt/yksregulator, 11 . Afrøbsrør fra gas-
pressionsfittings, 7. Gennemføríng, 8. kasse, min. 12,7mm'.

F@w1
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SPRITÄPPARÄTER...

Man må ikke anvende sprit under tryk, og man må
max. medføre 6 liter - og kun i original emballa-
ge som kun må pâfyldee i fri luft.M Der står intet
om at max~spritbeholdningen er incl. diverse alko~
holiske drikke ??

Ved brugestedet skal der forefindes en pulver-
slukker på mindet 2 kg.

PETROLEUM...

Når man medbringer petroleum skal den opbevares
i godkendt emballage eller fast menteret tank.

Ved brugsstedet skal der findes en pulversluk-
ker på mindet 2 kg. _

SIKKERHEDSAFSTÄND...

For alle brændstoffer
gælder at indenfor linie A
A i fig. 3. må der ikke B
være letantændelige man
terialer (tekstil. papir
o.l.) C H

' 70

I område B må der ikke D
være brændbare materia- ,
ler(træ, glasfiber o.l.) - l

15
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I område C må der være _- .n___
brændbare materialer .
hvis dette er dækket med
ubrændbart materiale.

isl

~<_-:H
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I omrade Q må der kun Fbwz
være ubrændbart materiale.

Husk bådene eier og dets fwrer kan drages til an-
svar hvis reglerne ikke overholdes.

God og tryk sejlads ønskes du af L 23 Klubben.
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lære, især på aluminium. ' 2 ii? {
Derforerdet vigtigt.at du beskytter din ' "f, v W, |
mast mod saltvandssprøjt. Til dette i ,
bflåg 'gar John Mast udviklet el silico- ii i g,i d
"E ° 'QT Sl'-äðcialmiddel, som renser, if d ,, =f"“,',fl
:7e5kY1ter og konserverer metalover- 'f “Vin . ,
ltaàder aleloxeretaluminiumogrustfrit i __ i 'N i

-Beskyt din mast. indeholder ikke sy~ .;_ I 'åíi
rer eller alkalier og beskytter eflektivt ' r N; "21 3 3) IH"
de behandlede emner. ( l- 5
Hvis din mast er rigtig snavset bør du ~;~», I'
først bruge -Rens din mast- . .. -,:»

:JOHN MAST AIS - LUNIKVEJ 12 . 2570 GREVE _ 42 90 56 O0
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. ' b lte.Beslag til motoronhæfis- Fa5fi59æ“d9s med 2 V1"ge 0
. f tærkes medRør der svejses nâ® og (bundøladel. ved® ors

vinkler.
- à Bvemsen har

Bremse, der gar gennem 2thuÄèâgdiegâgéæggznmgnégèes med e1a5t1k

3'fit:- øjer. Dâtegsgnefësiholder skiven(É1 og skal kunne bevæ-. en
ges sägvi£;?oret kan demonteres..

, . ~ l ` bl kke. der mon-
ØJer e11er b9J1er` 2 Stk" t11 2 Stkø'Éugme ge: skal være de
teres til bØJl9f"e med tery`eQesn9r _ . 20 mm Bloklængde
mindste blokke der findes. Skivediameter max. -
helst ikke større end 45 mm-

Tap med skive. Tapskiven svejses fast oa undersiden af bund-
pladen(:)

Bundplade , sammensvej$eS med ®' ® _ ®
_ d ` f rhold til

Krog, der svejses på(:) ca. 250 mm længere ne e i o
bremsebøjlens øje.

K tstofskive med nul tii rør Fasthoides af 3 skruer tilUHS ~ '
skive(:)

Skive. svejst til rør
. - - - 5 mm større end taDDe“Rør med indvendig diameter ca. 0.2 0- _ sVe.seS til

Røret skal næsten gå gennem kunststofskiven J
vippevlade CI)

. ' . ned til
Afstandsklodser hindrer at overparten @e:\rI“låfl  Tn;F und_
vandret. Monteres så de understøtter ving for at sejlet ikke
lader afstandsklodserne. kan ma“ k°mme U '
vil svinge 0D lëefi-

'Å fll O1 Cl'

v t af messing eller andet umagnetisk materiale. m0fifiefe5 9339vægtstang @
à nde .kselvippeplader. sammenholdes af hængslerog gennemg ene

àøverste lDDeDlflde ibevægehg) sVeJseS vinger '
rør OgFØFØ.

vinger, svejses til (:)
- - làsemøtrikker.vippearme, monteres til vingerne med skruer og

* ^ holdsvis øverste 09 fiedefste
Hæ"9S1er (rør) sVeJseS t`1 hen ^ 2 ør Dä øverstevippeplade. Vær ODMQFKSOW 05 at ma" 5VeJser de r

' peplade så begge rør sidder lænQSt VæK fra Vi99Ép]adens lod:vip
Egygg mjgterlinje,

20

17. Rør ti Fas oldelse af sejlrør. svejsespå øverste vippe~
plade fastholdes til øvers e vippeplade med bolt
(sk og 'rue semøtrik da dette rør skal kunne svinge.

18. Sejlrør.

19. Udspændingsrør hængslet til forreste `lsej rørilðimed skrue og
møtrik (3 mm). Mà ikke klemme sejlrøret sammen, sa husk kontra-
møtrik. På ' -bageste sejlrør skal monteres en elastik ii udspar-
ringen i sejlet. Denne elastik holder sejlet spændt ud oq sør-
ger for at sejlrørene ikke ho erpp ud af rørene(::)og(::§j
Uds æ d' _p n ingsvøret skal være ca. 100 mm længere end afstanden
mellem sejlrørene pà det valgte sted. I ud ` tsspændinqsvøre
bageste del skal der være et h ` 'ak til elastikken fra sejlrøret.

20. Sejl med tiklers, bàdnummer o s v Husk Danneb. . . rog som yaçntflag
og L 23 mærke kan laves F `. a spilertape.

21. Rør for vægtstang(::) Svejses til øverste vippeplade.

22. Vægtstang med sikringsring og vægt.

MONTERING: Retningsstropperne skal halvanden gan d9 run t om
kunststoffskiven og vægten pege i vindens retning
i forhold t il sejlretningen. Styrestropperne mon-
teres fra vingearmene til modsatte kuglelejeblok
ved skive. Styrestropuerne kglfiggl hinanden foran
og bag røret i skiven og går derfra til kugleleje«
blokke ved lønningen og derfra til voroinden.

PROBLEMER: Hun ved vinden ret agten ind, hvad der er alle
vindr iors skræk, skær derfor ca. 5 gr. ud.

ADVARSEL: ved solosejlads skal man benytte livline da båden
ikke stopper ved ufrivillig badning
Husk at holde udkjgj qg_mgn qagske igngsomt sjøves,

OG SE SÅ AT KOMME IGANG. DET KAN NÅES INDEN SOMMERIURFN.

: VED PROBLEMER ER I VELKOMNE TIL AT RINGE PÅ R1 UH iü ll.
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kredskontakterne: æ _
D 384 - Tove Pedersen ogÅrhus kredsen

Lillebælt kredsen

Storestrøms kredsen

Øresunds kredsen

Køgebugt kredsen

Isefjords kredsen

Svendborg kredsen

Randers kredsen

Storebælts kredsen

Nordfyn kredsen

Fjnn Hasager
tlf. 86 13 79 38

D 202 - Knud Jensen
tlf. 66 l4 68 24

D 226 - Erik Andersen
tlf. 53 89 66 95

D 96 - Frans Michaelsen
tlf. 33 32 65 76

D 140 - Hans Jørgensen
tlf. 53 65 24 04

D 250 - Jan Nielsen
tlf. 42 32 89 30

D 322 - Frede Nicolajsen
tlf. 62 22 ll 01

D 23 - Jørn Hornemann
tlf. 86 42 98 71

D 51 - Robert Beck
tlf. 65 31 21 29

D 107 - Arne Knudsen
tlf. 6617 40 33
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