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Vi ønsker følgende nye medlemmer
velkommen i L 23 - KLUBBEN
D 162 JAN ISAKSEN KØGE

D 228 NICK BO BUNGER THURØ

D 340 PETER S. ANDERSEN FAABORG

REDAKTIEÖNEN er rigtig ovenpå - Med alle de
gode og spændende indlæg vi har modtaget her på det
sidste er det ingen sag.!! Vi håber i oplever en masse på
"SOMMERTOGTERNE" eller andet, som i lyster at
sende et par ord om. 4

MANGE SOMMER- OG SEJLERHILS'NER
ERIK & EBBA
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DS KLASSEMESTERSKAB FOR L 23 - 1994

24 L23'ere havde sat hinanden stævne i pinsen hos Nyborg Sejlforening,
for at dyste om årets DM titel. Humøret var højt hos alle sejlere ved
gensynet med sejlervennerne, og bestyrelsens gennemgang af bådenes mål
og udstyr forløb i en god atmosfære. Kun én måtte ud og købe en
nedstryger.

Klokken 20.00 åbnede formanden for Nyborg Sejlforening DM'et og bød
velkommen. Dommeren fik ordet og gennemgik sejladsbestemmelserne,
med en 360° vendlng ved fejl.

Lørdag var der næsten ingen vind, og klokken blev 12.00 før første sejlads
kunne begynde. Der blev afviklet 2 sejladser i let vind.

Søndag var vinden frisket op, var tiltagende og skulle så aftage i løbet af
dagen. Vi startede til tiden, og tredie og fjerde sejlads blev sejlet så hurtigt,
at dommeren besluttede at femte sejlads kunne afvikles. Alle var trætte
efter to sejladseri hård vind og op til 2,5 meter store bølger. 18 både var til
start i femte sejlads og fuldførte, så nu havde vi de sejladser hjemme for at
DM'et kunne gennemføres.

Mandag morgen -ja det var for manges vedkommende en rigtig mandag
morgen - tunge i hovederne, tåge og regne. Sejladsen blev udskudt, og
mange fik en ekstra lille lur. Så fik vi tordenvejr, og tågen lettede. Starten
kunne så gå for sidste sejlads og da det var få point som skilte de førende
både var spændingen om placeringerne stor.

Fra min side skal lyde et stort tillykke til Tøsen fra Egensedybet som
sejlede DM'et hjem. Afslutningen var meget festligt med overrækkelse af de
mange flotte sponsor-præmier efterfulgt af den obligatoriske vandgang.

Der skal lyde en stor tak til Nyborg Sejlforening for et i alle henseender
flot afviklet DM.

Også en stor tak til dommeren, formanden og hans kone, alle der hjalp
til - en meget flot indsats.

Med sejlerhilsen Nils - D237

KLASSE . . . . . . . . . . . . . .. L-23
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Præmietagere;
1 ERIK RASMUSSEN 1

""'24 EGENSEDYB
2 OLE RISAGER

""139 VALLENSBÆK
3 ROBERT CHRISTENSEN

""'18 FREM
4 NIELS HOGENSEN

""148 SUNDBY
5 HANS JØRGENSEN

""14O KØGE

6 ARNE KNUDSEN
""107 NYBORG

7 BJARNE PIILGÅRD
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""'32 NYBORG
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"TØSEN" VED DM I NYBORG

Rorsmand Mike Rasmussen 19 år i lære som bu-
tiksslagter.
Sejlererfaring som Optimist og Eu-
ropasejler.

Forgast Claus Rasmussen 27 år arbejder som
traktormekaniker.
Sejlererfaring som H-bådssejler.

Skipper Erik Rasmussen 46 år tideligere ju-
niortræner.
Sejlererfaring som L23 sejler i
"TØSEN".

Vi tre startede med at sejle sammen sidste år og
skulle prøve os af ved DM i Fakseladeplads. Omø
og Smålandsfarvandet i hård vind, var for meget
for os. Vi måtte skyde en hvid pil efter DM 93.
DM i Nyborg skulle vi til, om så båden skulle
køres derned!
Med nymonterede røst-jern på undervanterne og for..

årsklargøring, var "TØSEN" klar til at sejle. HUN
havde også fået nye Elvstrømsejl, de havde ligge
og ventet i Mikes seng siden før jul.
Vi har trænet mandag og onsdag op til DM, små
trekantbaner blev lagt ud med dunke. Vi øvede os
i starter og mærkerundinger, farten trimmede vi
om onsdagen ved vores aftenkapsejladser.
Efter 3 overaltplaceringer i klubben følte vi os
klar til DM med hensyn til farten i båden.

Lidt om vores sejladser ved DM

1. sejlads 3-5 m/sek
Vi kom dårligt fra start, men sejlede os frem og
sluttede som nr. 1.
2. sejlads 4-5 m/sek

t

Vi fik en god start, 2er ved topmærket lige i hæ-
lene på Arne D107, denne placering holdt til andet

opkryds hvor vi kom foran og sluttede som nr 1
3. sejlads 8-12 m/sek
Vi fik en god start og fulgte godt med til top-
mærket, vi holdt vores placering til mål og slut-
tede som nr. 6.
4. sejlads 10-14 m/sek
Vi fik en god start lå 4er til mål, hvor vi blev
slået på målstregen og sluttede som nr. 5.
5. sejlads 10-14 m/sek
Vi fik en god start, men manglede fart på kryds, et
slag ind under land hjalp ikke på vores placering og
vi sluttede som nr. 6.
6. sejlads 1-4 m/sek
vi fik en god start godt første opkryds og vi run-
der topmærket som ler, denne placering holdt til
mål. "Maria Kristina" blev 4er og vores DANMARKS-
MÆSTERSKAB var i hus.
Det er rart at være DANMARKSMESTER, I skulle prøve
det.....

7
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Erik Rasmussen
D 24
"TØSEN"



Styr selv
sommerens
varmegrader med
et klimaanlæg
fra Semco...
Ring til Semco i dag! Vi kommer gerne

D og giver et uforpligtende tilbud på det
kllmaanlæg, som passer t|l Inge netop
dit behov.
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SOMMERFERIETUR
TUREN GÅR TIL SCHLESWIG

UDDRAG FRA voREs TUR JULI 93
Efter indkøb af 2 stk. extra søkort (185) + DIE SCHLEI,
gæsteflag og lidt D-mark, var der klart skib.
Torsdag stævnede vi ud fra Kerteminde i hård vestlig vind, og efter
en god halvvindstur ankom vi til vor første destination, Rudkøbing
sidst på dagen.
Fredag eftermiddag var vinden aftaget til et rimeligt niveau, så vi
smed fortøjningeme og dampede til Marstal, hvor vi ankom ved 18
tiden.
Efter skafiringen gik turen op på Søfartsmuseet, som har en
imponerende samling af skibsmodeller, flaskeskibe, malerier o.s.v..
Kan anbefales at se.
Lørdag var tiden kommet til sejlturen over Østersøen, vinden 5-10
vsv, perfekt til kryds i høj dum sø, men eñer 5-6 timer anløb vi
Schleimünde indsejlingen til Slien. Kryds i sejlrenden var umuligt på
grund af den megen trafik af passagerbåde, sejl-motorbåde, joller
o.s.v., så motoren trak os forbi Maasholm, igennem drejebroen i
Kappeln, videre til den lille dukkehusby Arnis, hvor vi slog lejr for
natten.
Søndag bød på mere vind 12-15 ms men ingen sø, så det gik for små
sejl ned til Lindaunis Bro, der åbner kvarter i hver time, der er en
bøje, man kan ligge ved på begge sider af broen. Vel igennem
sejlede vi over Gunnebyer Nooer forbi Kønigsburg, Missunder
Nooer, forbi Missunde med den lille trækfærge. Efier Missunde går
det vestpå over Grosse Breite, så der blev hårdt brug for
skødespillene, da det blæste 13-15 ms, men vel efter 500 krydsben
og do. regnbyger, ankom Skrubbenolliken til Schleswig, hvor vi
valgte Luisenbad Iachthafen i bunden af fjorden (der er 5 havne).
Efter en slentretur rundt i byen med en lille afstikker til et listigt
værtshus, blev det køjetid igen.
Mandag var det stadig regn og rusk, men på med søtøjet og afsted
til Haddeby en tur på ca. 3 km, en god lejlighed til at strække
benene. Museet i Hedeby, som det hed engang for mange herrrens

10

år siden, byder på en meget flot udstilling med en mængde
vikingefund, filmforevisninger, bøger, god lagkage, smykker o.s.v..
Museet er placeret med flot udsigt over Haddebyer Noor, hvor der
iøvrigt er fundet nogle velbevarede skibsvrag, ja man hører næsten
råb ved fjorden, sværd og skjolde der rasler, bunden af
vikingeskibet der skurer mod strandkanten, folket der flokkes for
at se hvad spændende ting de har bragt med sig fra togtet.
Haitabu; Hedeby det klinger godt og får fantasien til at løbe, men
det er altså sommerferie 1993 og det er ved at være tid til at gå
tilbage til Luisenbad Jachthafen, man kan iøvrigt både sejle med
udflugtsbåden eller tage bybussen, fandt vi ud af senere, men
gåturen gav en sidegevinst (ømme føder) plus en elevatortur op i
det kantede tårnhus på Vikinge Jachthafen, øverst er et cafeteria,
hvor man kan nyde den pragtfulde udsigt.
Tirsdag skulle vi nyde frugten af alle de krydsben fra Rudkøbing til
Schleswig. Vinden holdt sig i sydvest 10 ms, så det var en slædetur
ud til Maasholm, endnu et naturskønt ommråde.
Onsdag udklarerede vi hos toldeme og købte lidt spirituosa i
transitten, toldstanderen måtte vi improvisere med nogle
spilerdugsprøver og tøjklemmer, men det lykkedes at komme
uantastet ud i Østersøen, og med god vind og en del regnbyger
nåede vi igen Marstal ud på eftermiddagen.
Torsdag og fredag var også rene slædeture, så fredag atten
sluttede ferieturen med spisning i Kerteminde Sejlklubs
restauration.
PS. Man kan sagtens bruge 14 dage eller mere på Slien, da der er
utroligt mange havne i Slien (20-25), ankerrnuligheder o.s.v., der
er kun én ting at sige:

PRØV DET

HILSEN SUSANNE OG PETER
SKRUBBENOLLIKEN D-75

11



lig snak
om en ærlig båd

Smukke og harmoniske linier såvel over som under vandlinien - er noget
som ihvert fald L 23 sejlerer er enige om, og samtidig en velsej lende tur og
kapsejladsbåd som L 23 sejlerfolket er stolte af ( vi har også en L 23 sang ).
I 1993 havde vi heri ldubben den fomøjelse at få 2 nye L 23 skippere - nemlig
Bent Nielsen og Per Jensen, noget vi andre L 23 sejler var særligt glade for. Og
glæden vokser, da der er udsigt til mindst 2 nye mere i klubben i år, i så fald vil vi
komme op på 8 L 23'r, og mig bekendt er det højeste antal i ldubben nogen sinde
-ikke dårligt. Til evt. intereserede kan jeg oplyse at L 23'r har deres egen specíalklub
som tegner ca. 230 af de ialt ca. 400 både, som er bygget i perioden 1977 - 1987.
For 3 år siden fik båden status som entypebåd, således at der nu må arrangeres
egentlige Danmarksmesterskab. I år afholdes der DM i Nyborg, hvor Nyborg
Sejlforening i pinsen er arrangør for L 23 ldubben.
Som kredsrepræsentant for L 23 ldubben vil jeg i år prøve og arrangere et kreds-
mesterskab i forbindelse SSK kapsejladserne efter sommerferien. Det tænkes
gennemført på den måde, at man overfører placeringerne ved disse kapsejladser,
og giver point efter DS regler, således at vi kan finde en L 23 kredsmester.
Skulle der efter dette " ubeskedne " indlæg være nogen som kender nogen
som o.s.v. - ja så er vi nogle L 23 skippere der geme stiller vores begejstring
til rådighed.

Pi'r - D 169, L 23 sejler og kredskontakt, Povl Fisker

Spilerskæring med `
alle " klude " sat.
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SILKEBORG KREDSEN

Nyt fra Silkeborgkredsen.
Se indlæg fra Silkeborg Sejlldubs klubblads april nr. andet sted i bladet.
Jeg er som det øvrige L 23 sejlerfolk stolt af vort " skiv " så derfor var
nærliggende og lave lidt extra PR for sagen. Som det fremgår af indlægget
vil der blive gennemført et kredsmesterskab i forbindelse Silkeborg Sejlklubs
kapsejladser efter sommerferien over 3 gange, hvor vi vil overføre placeringeme
ved disse sejladser, og finde en Silkeborgkredsmester. Såfremt det kan lade
gøre, vil vi prøve at lave et " Silkeborg L 23 træf" i forbindelse med en af disse
omtalte sejladser, således vi kan få sat lidt gang i “ L 23 ldudene “ i kredsen, efter
at kredsen har ligget underdrejet i nogle år.
Til orientering kan jeg oplyse at alle L 23 medlemrner i kredsen vil blive skriftlig
kontaktet, og få helt konkrete oplysninger om ovenstående aktiviteter

Pi'r D- 169, Povl Fisker Silkeborgkredsen.
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jan Hansen Dan-Sails
Sturlasgade 12 K
v/ lslands Brygge

2300 København S.
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RANDERS KREDSEN

Randers kreds - "Nordøstjysk kreds" - afholder åben
kredsmesterskab for L-23, 10. - 11. september-94 v.lUdbyhøj,
indsejlingen til Randers Fjord. Der sejles 2 sejladser lørdag og 1
sejlads søndag, alle på trekantbane. Vi laver en lille
sammenkomst lørdag aften på Udbyhøj Kro til små penge.
Nærmere oplysning ang. stævnet samt tilmelding som slutter den
2. september -

JØRN HORNEMANN,
SÖLSIKKEVEJ 24, 8900 RANDERS
TLF.: 86 43 6212

På gensyn Jørn.

ncivigciior
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LIMFJORDS KREDSEN .

i-iusKE - HUSKE - Husk DET Nu ii
KREDSMESTERSKAB/TRÆF AFHOLDES LØRDAG DEN 13. AUGUST,
MED START OG MÅL NYKØBING MORS.

SEJLADSEN ER FUR - LIVØ RUNDT I 8-TAL. CA. 30 SM.

DA STARTEN GÅR CA. 9.00 - 10.00 VIL DE FLESTE AF OS NOK
MØDES FREDAG AFTEN I NYKØBING MORS HAVN.

DE FLESTE AF OS - JEG HÅBER VI KAN BLIVE MINDST 6-7 BÅDE.

TILMELDING TIL PALLE KJÆR 9756 6143 SENEST DEN T.
AUGUST, SÅ SØRGER JEG FOR SAMLET TILMELDING TIL
NYKØBING SEJLKLUB.

MØD OP SÅ VI KAN FÅ ET KLASSELØB OG EN HALVTREDSER FRA
KLUBBEN, HVIS KONTINGENTET ER BETALT.

MED SEJLERHILSEN
D 97

PALLE

NB: DER ER PRÆMIE FRA L23-KLUBBEN TIL NR. 1.



STORSTRØMS KREDSEN

KREDSMESTERSKAB/TRÆF lí .{ Oí

Kom så ud af starthullerne 2!!

MØD OP TIL SEJLFORENINGEN VIIGNGENS
GULDBORGSTÆVNE - 125 ÅRS JUBILÆUM

13. - 14. AUGUST

Vi satser på en hyggelig grillaften lørdag som I kan melde Jer til
Ring eller skriv..senest den 7. august

HILSEN
D 226 ERIK
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KØGE BUGT KREDSEN
L 23 KREDSMESTERSKAB KØGE BUGT 1994

Køge Bugt.Ugen vil igen i år være rammen om vores
kredsmesterskab. Sejladserne afholdes fra lørdag
den 13 til lørdag den 20 august.

Der bydes på en blanding af distance- og trekant-
baner; men det er kun de fire trekantsejladse, som
vil være gældende til kredsmesterskabet.

Som tidligere må der ud af de fire sejladser fra-
trækkes en sejlads. Hvis der opstår pointlighed vil
den fratrukne sejlads være afgørende for den ende-
lige placering.

Lørdag den 13/8 sejles en distancesejlads.
*** Søndag 14/8 afholder to trekantbanesejladser.
*** Tirsdag aften den 16/8 sejles en trekantbane.
*** Torsdag aften den 18/8 sejles en trekantbane.

Lørdag den 20 afsluttes ugen med en kort
distancesejlads.

Efter dette års jævnbyrdige DM er der lagt op til
et revancheopgør, hvor forhåbentlig mange sejlere
fra området møder op.

Tilmeld dig til alle sejladserne så vi fár vores
L 23 gruppe i Køge Bugt Ugen og dermed igen marke-
rer os som en stor klasse. Her kæmpes samtidig om
mange fine præmier.

Vel mødt D 140. tlf. 53652404
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SYDFYNS KREDSEN .

" L23 TRÆF PÅ Lyø "
TRÆF PÅ Lyø FØRSTE WEEKEND I AUGUST
DEN 6. s. 7.
FIND GRILLEN OG GRILLMADEN FREM OG
SEJL MED, ELLER TAG TELTET MED OG
SEJL MED EN AF OS FRA FAABORG.
HUSK SANGBOG.

TILMELDING: TLF. 6261 3620 NILS D-237

HUSK OGSÅ KREDSMESTERSKABET
"ØHÅVET RUNDT" DEN 20. AUGUST 94

NILS D-237
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SEJLADSBEERÆNSNIl\K-ÉERNE VED VESTBROEN ER NU OPHÆVEI'
SÅ HER BRIl\BES EN TABEL MED HØJDER I DE ENKELTE BROFAG

HVOR MAN ALT EFTER 'I'E1VIPERAMEIN'l' KAN SPARE SEJLTID
HILSEN D 75
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VESTB ROEN
Mindstefrie højde ved middelvandstand
i de erikelte brofag fremgår af tabellen
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