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LIMFJORDS KREDSEN KØGE BUGT KREDSEN
Limfjords træf - Kredsmesterskab

Fredag aften d. 12.8.94 drog vi afsted mod Nykøbing Mors i det flotteste
vejr, med store forventningertil sejladsen FUR - LIVØ RUNDT i 8-tal.

Et klasseløb med hele 3 deltagere, så deltagerantallet steg ikke ved at flytte
løbet til midt i Limfjorden.

Der var meldt dårligt vejr til om lørdagen, men der måtte meteorologerne da
hvist have misforstået noget, for da vi gik til køjs 01.00, var der ikke vind,
ikke en sky på himlen, kun musik fra Festteltet på Nykøbing Mors havn.
MEN - MEN - MEN - kl. 04.°° tog det til at regne og blæse, og da vi stod op
07.00 ville jeg tro at den stod på 13 - 15 m/sek, - nå ja. det var derjo ikke
noget at gøre ved. Kl. 8.30 kom det første afbud, en lokalkendt vidste
besked om at bølgeme i vestlig kuling bliver meget høje mellem Fur og
Livø.

Vi stod dog ud af havnen, klar til start kl. 10.00 - men nåede aldrig linien,
når Folkebåde skærer op - så blæser det. Og vinden tog til hele tiden, efter
en sommer, som havde været hel utrolig flot vejrmæssigt.

På vej hjemover, ned gennem Sallingsund, besluttede vi os til at gå ind i
Sillerslev Havn på Mors, for det blæste så meget, at hjemhavnen ikke kan
besejles - med påhængsmotor, modstrøm og vinden lige imod i
havneindløbet.

Vinden stod på 25 m/sek. konstant og l stødene op til 28 - 30 m/sek.

Der var to både ud af ca. 50 der gennemførte - en Folkebåd og en Ylva -
resten søgte nødhavn eller udgik p.g.a. mastehaveri, ødelagte skødevogne,
flækkede sejl, mand over bord o.s.v..

Sidste år blev sejladsen aflyst p.g.a. vindstille. Stor kontrast - så de må
have mange præmieri Nykøbing Mors til næste år.

MED SEJLERHILSEN
D 97

PALLE KJÆR

Køge Bugt Kredsmesterskab
Dette års kredsmesterskab blev som tidligere afholdt i

forbindelse med Køge Bugt Ugen. Tilmeldingen var
beskeden, men det lykkedes dog at samle en start på 4 stk.
L23. De deltagende både var D 18 Killerlock fra Sundet og
fra Bugten mødte D43 Hovsa, D31 An-Ca og D140 Zero.
Vi skulle således starte med to sejladser om søndagen; men

hårdt vejr gjorde at man valgte at annullere sejladserne,
noget vi da heldigvis sjældent oplever; men en beslutning de
fleste dog var tilfreds med. Således resterede der to
aftensejladser. Den første om tirsdagen troede vi på D140
skulle blive en let sejr da den nærmeste båd D18 umiddelbart
efter første opkryds måtte lave en 720 grader vending Men
Killerlock havde ikke givet op og kæmpede sig frem i feltet.
Endnu måtte D 18 straffes med to vendinger efter problemer
ved en mærkerunding. Men hvad skete? Killerlock havde
igen ikke givet op og det lykkedes på sidste opkryds at
komme først og var dermed en værdig vinder. Torsdagens
sejlads var præget af let luft og en utrolig dårligt udlagt bane.
Igen viste Killerlock sin kampånd og vandt, medens Dl4O
senere blev diskvalifiseret for en bådberøring i starten. Det
samlede resultat af kredsmesterskabet blev herefter at D18
Killerlock blev en sikker og værdig mester. Til lykke til
Robert og hans gode besætning. ll!!

D140 Hans..

NB: Køge Bugt Ugen som også indeholdt to distancesej-
ladser havde således også en samlet vinder. Hvem tror 1 T7?
D18..... ..
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STORSTRØMS KREDSEN
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ØHAVET RUNDT D. 20-21 AUGUST 1994

BEDSTE (D-207) skulle ØHAVET RUNDT, det stod helt fast. Vi
havde en 2. plads at forsvare fra sidste år. Skibet blev tilmeldt,
og alt var i sin skønneste orden, indtil dagen nærmede sig.
Jens Erik, (før hen D-103 Janus) meldte fra, hans bror havde
rund fødselsdag, men ingen problemer af den grund, der var
stadig Klaus og Finn, så der kunne sejles. Men Ak! Klaus var
lige blevet gift, og har efterhånden fået meget kort snor, og
Finn fandt sig en ny dame, det skulle vist nok dyrkes, og der
stod jeg, Palle alene i verden! Men problemer kan løses. Jeg
har en gammel kammerat fra Svendborg.- Bjarne. Han har før
sejlet med mig, en hurtig opringning og Bjarne meldte klar. Så
skulle der findes en ny mand, hvor var han, ja han var såmænd
i klubben, Claus Bengtsson, ny ejer af Killjoy (D-224). Han ville
gerne med, gøre nogle erfaringer, lære noget mere, han var
sejlet på ferie, men ville være i Thurøbund den pågældende
week-end, så langt så godt.

BEDSTE skulle sejles til Thurø. Den eneste aften det kunne
lade sig gøre, var tirsdag. Jens Erik og Finn ville med, det er
alligevel vores normale træningsaften, at det så blev til Thurø-
tur i stedet for, tog vi som en oplevelse. Ud af havnen, i hælene
på alle de andre der skulle sejle tirsdagssejlads. Vi havde ikke
sagt til nogen, at vi sejlede til Thurø, en øl i hånden, proppen af
en Gml. Dansk, og så kom ideerne, - vi ville have mad. Jeg
havde taget med til en flæskeæggekage og så skulle der laves
kaffe. Der var kun 3 L-23-ere på vandet, hvis vi nu startede i
sejladsen, fik vi en bedre pladsering end dem, der var blevet i
havn. Som sagt så gjort, og lige medens alle bådene lå på
startlinien, og alle særdeles seriøst skulle starte kapsejlads,
stod jeg og stegte flæsk, og pludselig råbte de fra en nabobåd,
"de laver sgu mad"ll Det har der været grint og snakket meget
om lige siden, og da vi lige kom over startlinien, tæt ved
dommerbåden, satte vi flaget agter, og dommeren kiggede
forfjamsket, hvad nu? "Vi udgår" - "Hvo|for?" "Vores øloplukker
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er brækket" meddelte jeg, hertil fik vi et kæmpe smil, OK sagde
han. Så mod Thurø, skafning, og så havde vi det bare sjovt
resten af aftenen. Ankomst Thurø ved midnat, fandt en god
plads, og blev hentet af min hustru og søn, men på hjemturen
til Nyborg, var det lige som gassen var gået af ballonen.

Fredag aften blev jeg kørt til Thurø, og vile ned og overnatte,
samt have hele atmosfæren mellem sejlerne med. Panik fra
Nyborg var ankommet, men mandskabet taget hjem. Fister var
ankommet, men mandskab på vej hjem. Alle L-23 både lå i
havn, men mandskabet var væk. Hvorfor'?? Nå, men pyt. Jeg
fandt nogle hyggelige sejlere, og et par øller i teltet, og på en
rundtur i havnen fandt jeg Killjoy, så vidste jeg Claus
Bengtsson var klar til i morgen og Bjarne ville indfinde sig med
morgenbrød, det så lovende ud. På vej ud ad broen til
BEDSTE, løb jeg ind i Karina og Peter Gyrst, - Ylvasejlere - gik
med dem ombord. Peter fik åbnet en flaske Whisky, Karina gav
Kaffe, dem forlod jeg ikke før end Whiskyflasken var 1/2 tom,
og så ombord i BEDSTE. Ved siden af mig lå Jørgen Zoom,
Nyborgsejler, i sin Sigitta 36, han fik gæster, så kunne han lige
så godt få mig også, det blev atter til et par eksport øl på dåse,
sandsynligvis hentet udenlands. Klokken var ca. O2.°°» da jeg
tørnede ind --- Herlig aften.

Jeg var oppe lidt i syv, tog en lille runde på havnen, fik snakket
med Claus, han ville komme ombord efter skippermødet kl.
8.00. Jeg fik lavet kaffe, Bjarne ankom med morgenbrød. Han
troede vi skulle være 4 mand til korgenkaffe, efter brødposen at
dømme. Skippermødet fortalte at vi ville få rigtig god vind, fra
vest, så det var kryds gennem Svendborg Sund, fint nok. Vi fik
kastet los og gik for motor til startbanerne. På et tidspunkt blev
vi i tvivl om vanddybden, og ville have et søkort frem, - der var
ingen at finde ombord. (Jeg fandt dem senere i min hustrus
systue), men Claus var der omgående, "vi henter mine," Det
viste sig senere,at det var en god disposition. Så havde jeg
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ellers lige rost min motor, så dødede den, men sejlene var da
heldigvis klar. Det viste sig, at benzinslangen var revnet, - den
fik falsk luft - det ordnede Bjarne senere på sejladsen. Hvad
har man en maskinmester til???

På kryds ud gennem Svendborgsund, oppe under Skarø blev vi
i tvivl om nogle grunde, søkort frem, heldigvis havde vi nu kort
med, ellers havde vi forsejlet os, eller var gået på grund. Et
dejligt kryds på 4-5 timer, hvor vi rigtigt kunne se
forskydningerne i feltet. Da vi rundede Avernakø og kom om på
halvlens, blev jeg passeret af Peter Gyrst i hans Ylva, han
sejlede stærkt, han var startet 1 time senere end os. Omme på
læns blev jeg klar over, at skulle vi holde vores nuværende
pladsering, måtte spileren op. Bjarne har ikke sejlet ret meget
med spiler, men vil gerne, og Claus har overhovedet ingen
erfaring med spiler, men havde fandens mod på at prøve. Så
med mig som instruktør, blev spileren hængt i ruflugen, skøder
og ophal placeret, og spilerstage sat, og derefter kom spileren
op, det gik over al forventning, - den trak godt, og Claus var
virkelig god til at prøve sig selv af med spileren, alt i alt
tilfredstillende. Men vinden gik mere og mere i SW, der måtte
skæres mere og mere, og ved Græsholm, ud for Strynø, kunne
vi ikke bære spileren længere. Den kom godt ned, og fokken
kom op, så det gik helt fint ned mod mærket ud for
Marstalrenden, Prins-Ib kunne jeg se, stadig i samme afstand
af mig og Fister holdt vi godt agten for, så vi lå godt. Så
skiftede Fister til genua, og Prins-lb rundede og satte spiler, jeg
kunne se der måtte gøres meget for at bevare vores placering.
Spileren skulle op, men Bjarne havde i sin iver for at være
nyttig afmonteret spileren helt, men jeg sagde, "vi tager
chancen, på med skøderne og op med spi|eren." Selvfølgelig
lignede den et timeglas, da den kom op, og efter et par slag i
den stærke blæst, viklede den sig om forstaget, Bjarne anede
overhovedet ikke, hvad der skulle gøres, og Claus har ikke
prøvet sådan en situation før, det er ikke nemt at stå ved roret
og være den eneste, der ved, hvad der kan gøres. Så Claus og
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jeg byttede plads, -jeg kom op til spileren, - den sad faneme
fast, men ned skulle den, så jeg hængte mig i det ene sidelig,
og lidt efter lidt kom den, og så pludselig gik det stærkt, men
spileren fik også en ordentlig flænge. Så blev der ryddet væk,
genuaen op, af sted mod Rudkøbing. Da var vi faldet ned på en
4. plads, men det var der jo så ikke noget at gøre ved. Efter
Langelandsbroen tog vinden til, vi lå mere ned end vi sejlede.
Så skiftede Claus til fok, det tog lidt tid i den hårde vind på
Lunkebugten. Han fik dyppet støvlerne i vandet, jeg troede
næsten han var gået over bord, men det gik, og nu kunne vi
holde skibet, det gik fint mod Thurøbund, ankomst 18.20,
næsten 9 timer efter start, ikke en præmietid, men en kæmpe
sejleroplevelse rigere.

Medens Bjarne og jeg riggede BEDSTE af, gik Claus og Karen i
gang med det kulinariske, ovre i Killjoy. Vi kom med diverse
flasker og godt humør, og medens vi spiste forlod Fister og
Panik Thurøbund, på vej hjemefter, og vi knappede endnu en
flaske op. Så ankom Bjarnes familie, og da Bjarne erfarede at
jeg ville sejle alene hjem næste dag, fandt han ud af, at han
ville med, - det er rart med gode kammerater.

Så gik aftenen, ombord her og i land der, godnatdram hos
Peter og godnatpils hos Claus, og så også lige en sammen
med Jørgen. De bådfolk, der ikke tager hele weekenden med i
Thurøbund, ved ikke hvad de snyder sig selv forll

Søndag morgen kom Bjarne med morgenbrød, og efter et
grundigt morgenbord, med tilbehør, stævnede vi ud med kurs
mod Nyborg, solskinsvejr. BEDSTE gik for det meste 4 mil med
storsejl og genua. Vi kom godt i havn, midt på eftermiddagen,
og vi blev enige om, at mødes næste år til Øhavet rundt, det
er en af de bedste week-ender i hele selersæsonnen.

Venlig hilsen
Palle Drud D-207 BEDSTE af Nyborg

Re Technology bedst fra start tæt fulgt af Codan Forsikring og med Man BEW Diesel tæt
bagved. (Foto: Henrik Hansen)

Re Technology i kamp med Rederiet
Danebrog og Matas om finaiepladser
.-lfEbbe Munch-Anderesen

VALLENSBÆK (Børsen)
Sidste fase af Business
Cup nåede ikke at blive
endeligt afsluttet inden
redaktionens slutningi
går aftes. hvor kampen
om de to sidste finalerej-
ser til den græske ø Po-
ros stod mellem virk-
somhederne RETechno-
logy A/S, Dannebrog Re-
deri A/S ogMatasA/S.

Derimod lykkedes det af
få afsluttet den sfbrudte
matchersoe-sejlads; I hvor
firmaet Thorsted Maskiner
A/S fra Horsens fik
sejlet Skibsteknisk ksbors-
wfium °e.$3=f.1t.l,i.im-§fflv- .. “ÉtKlar til Business C'up.'fin`aIei

rimuen i smal ammecuptiå”giiàefh1fäti'â'iéÉä list? -
lem Dannebrog Rederi A/S, MaÉi“3f_AIB,` Målkífl

pen. Dermed slutter Thor-
sted Maskiner sig til Brdr.
Lund Unisteel, der kvalifi-
cerede sig til finalerejsen
ved stævnet i Kerteminde
forrige weekend.
For matchraoe-sejladsen

nes vedkommende kom det
til en dramatisk afslutning,
idet et besætningsmedlem
Fra Skibsteknisk Laborato-
.-ium kom ti] skade og
kynds t måtte b `s om ringes
på hospital med en grim
flænge i hovedet..Som et
plaster på såret kunne sejl-
adsledelsen dog tildele den
tilbageværende besætning
12 flasker Fombrsugerpd-
vin fra finna l-l_,i_1_x_1s.-(Just.
Helt så galt. dgt`d6g_ikke
for ._telefonomstilli_i;gfa_

bnkken Partner Electric
A/S i Vojens. Besætningens
to kvinder blev angiveligt
generet så meget af de to
mandlige besætningsmed-
lemmer. at deres fartøj stød-
te på grund og måtte slæbes
fri. Hele besætningen blev
for det eksperiment tildelt
gavekort fra Eksperimente-
rium.
Den nye tre-båds-sejlads

blev fint modtaget af de 32
virksomheder. der' valgte
dexme sejladsform oç3_flot
lagt tilrette afden professio-
nelt,-t~ drevne Vallensbæk-

'-_ Sejlklub, der som hovedcen~f
ter' for 'fiaam Denmark må

at besiddeden fornød-
ne erfaring i tilrettelæggel-
se afstore stævner.: _,`-<2' ~'_-fi:

~§~ l

ner A/S samt Unisteel NS. Det blev afgjort sent Blndag, `
hvor kun 15 cm skildte Re Techonology fra Minis i den
sidste sejlads. Det betyder, et BusinessOupyfinàlen idet
græske øhav i oktober lår delætlse afñren elvirbom-hea , a ai ' ' ~ - -er er dng tidligere er så langt; pen om,
at blive Denmarks bedst sejlende selskab, ffç; :_ _ munbch' ' .



NORDFYNS KREDSEN .

L23 TRÆF I ROSENVOLD D. 18-19/6-94 HVOR
5 L23 MØDTES.
HOLLI D-128, JUMBO D-135, PEDER SKRAM D-260,
CHRISTO D-275 OG MUCH D-386.

LØRDAG EFTERMIDDAG STÆVNEDE VI ALLE IND I DEN
LILLE HAVN OG FANDT SAMMEN I BUNDEN AF
BASSINET. MEN AK, NU HAVDE VI SPURGT OM LOV TIL
AT BENYTTE KLUBHUSET I FLERE ÅR MED SAMME SVAR
- JA, SELVFØLGELIG, DET ER JO FOR SEJLERNE. MEN
DENNE WEEKEND HAVDE EN ELLER ANDEN LEJET
KLUBHUSET FOR AFHOLDELSE AF EN 30 ÅRS
FØDSELSDAG.

NÅ - DK EN L23 ER JD EN STDR BÅD, HDLLI HAVDE
RIGGET BOMTELT TIL, SA HER MØDTES VI SA ALLE
TIL KAFFE OG EN ØL.

SDM EETERMIDDAGEN SKRED EREM BLEV VI SULTNE DG
GRILLEN SKULLE STARTES - VEJRET VAR RENT UD
SAGT IKKE LIGE GRILL-VEJR DG KLUBHUSET VAR
DRTAGET. SA ----- -~ BJØRN (JUMBD) EIK
EØDSELAREN I TALE DG I LØBET AE Io MIN. VAR ET
BDRD RYDDET I KLUBHUSET DG GRILLEN BLEV STARTET
DE I MASTESKURET.
SA HER STARTEDE ET AE DE BEDRE TREE - DER VAR
MUSIK DG DANS DG MASSER AE GLADE MENNESKER, SDM
SA TIL AT VI SKIETEVIS SMUTTEDE UD I
MASTESKURET EDR AT GRILLE VDRE BØEEER. M.M..
EØDSELAREN HAR GIVETVIS SYNTES GDDT DM VDRT
SELSKAB, EDR PLUDSELIG STDD DER EN KASSE ØL TIL
L23 EDLKENE PA BDRDET - TAK SKA' DU HA'.

14 15

ALLE EIK VIST DGSÅ ADSKILLIGE SVINGDM TIL MUSIKKEN.
ERANS (DHRISTD) HAVDE PÅ ET TIDSPUNKT EAET NDGET MED
HØRELSEN, HVILKET GAV SIG UDTRYK I AT HAN MED HARD
HAND STYREDE MUSIKKEN (NED).

ALLE HAVDE EN GOD AFTEN.

PLUDSELIG MÅTTE DEN ENE BESETNING KØRE (SEJLE) HJEM.
HELLE DG CHRISTIAN (PEDER SKRAM) VAR DESVÆRRE KDMMET
AE MED DERES L23, SDM SKULLE AEHENTES NÆSTE WEEKEND,
SA. DE SKULLE UD EDR AT SE PA. EN ANDEN' BÅD, MEN
LDVEDE AT KDMME TIL NÆSTE TRÆE - MED ELLER UDEN BÅD.
IA, EDR I AR MØDTE DE DP I BIL DG FULD SEJLERDRESS
INCL. REDNINGSVEST DG LIVLINE M.M., SDM DE HAVDE
PAEØRT SIG I EN NERLIGGENDE SKDV. DE KLAGEDE DERES
NØD DVER, AT INGEN AE TRÆEEETS ANDRE DELTAGERE HAVDE
HJULPET DEM, DA DE KDM IND I HAVNEN.

SØNDAG MDRGEN STARTEDE EDR DE FLESTE MED ØNSKE DM ET
DEJLIGT BAD I KLUBBENS ELDTTE BADERUM.

MEN AK - KLUBHUSET VAR LAST. STRAKS MÅTTE EN
HJEMHØRENDE BESTÆTNING VÆKKES FOR AT LÅSE OP. ALT
FORLØB HEREFTER PLANMÆSSIGT.

OMRING MIDDAG STAK DE FLESTE SNUDEN HJEM. HENNING OG
GRETHE (MUGH) STAK TIL LIMFJORDEN PA FERIE.

. :'72
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32 96 12 96
jan Hansen Dan-Sails

Slurlamgade ll K
v/ Mands Brygge
IMX) København S.

VI SES TIL NÆSTE ÅR

BJØRN D-135



SYDFYNS KREDSEN .

I forsøg på at få gang i aktiviteterne i
SYDFYNS KREDSEN afholdt Vi L-23 træf på. LYØ
i august.

Alle seks tilmeldte både mødte op, og det
gav en del snak på havnen. Hvorfor er så
mange ens bådtyper her?? Kender i
hinanden?? Det er jo en smuk båd o.s.v..

Vi havde en hyggelig eftermiddag i bådene,
og sidst på eftermiddagen fik vi en rundtur
på Lyø med traktor. Vi sad på halmballer i
ladvognen. På denne måde fik vi set dele af
Lyø, som vi normalt ikke ser når man ligger
i havnen. Også købanden fik besøg, så den
værste tørst kunne slukkes.

Lidt forsinket fik vi gang i de medbragte
grill og spiste en sen aftensmad i sivene.
Der var gang i selskabslegene og en enkelt
sang blev det også til, men da aftenen var
lidt kold p.g.a. den stærke blæst, trak vi
os tilbage til bådene ved elleve-tiden.

Morgenkaffe og brød blev nydt samen med Gl.
Dansk ved et af de nye borde på havnen.

Alle havde en god weekend og jeg håber at
det kan blive en tradition, og også
havnefogeden håbede at se os igen til næste
e
817.

D-16, D-178, D-237, D-322, D-340, D-345
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Årgang

Sejl nr

Farve

Havn

Udvendig

Kahyc:

L 23 SÆLG

1978

D135

Hvid

Bogense

Kfydsstel (storsejl m. slæde: og 2 reb )
_ - Spiler (45 m2)

Bompresenning - Sprayhood - Bádshage
Motor (evinrude 4,5 HK ) - Motorbeslag
LQE - Ap navigator - Kompas - Badestlge
”index - 5P1l og spilaflaster pà ruftag
Sflåelender + prædikestol + aggerpulplt
â_:Ék fÉ"d?f ° K0mP1et fbrtøjningsgreg
T1 erstaciv-Faconsyecvinterpresenning-
readmaster å dæk - t kb d

Genua - Stormfog

P .
Flag ' Aflkefgfej - Rad;H;eÉI2käo:??íä;f
Vask - fodpumpe -

ES

vanddunk - gardlnef
Alumastestytte med hejseb0rd_
2 kg. Ildslukker - Røscjern forlænget
Hynde: af hestedækken - 2 stk Cabinlam-
Per + komplet El-i
Teaklåger for scuverum - Nødrakette,

oleringsbeklædning påSlingrekøjer - Is
ruf samt sider,

Tlf :
\ el.

_.__
2:.

nstalation

66164235
30695050




