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BINDENDE TILMELDING TIL UNDERTEGNEDE
SENEST MANDAG DEN 4. MARTS 1996.
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Som sædvanlig aII1oIdes der IroI<ost Før generaIIorsamIingen.
I-Ier er aIIe såveI gaster som I<oner veII<omne. Der bliver også
í år vist video Ira sidste års DM.

ERIK ANDERSEN
OREBYVEJ 69 A
4990 SAKSKØBING

FRÖKOSTEN STARTER KL.. 12.00 lørdag den 9.
marts 1996 i Nyborg Sejlforenings I<IubIoI<aIer.

TLF. 5470 6695

FESTPLATTE
HøNsEsALAr M. BAcoN
r|s|<|:F||.Er M. REMQULADE
Fuaskssrzo M. Røo|<Å|_
s|<|N|<E M. Røn/ae
Msnlsnzn M. AGURKESALAT
DYRLAGENS NATMAD
osr M. v|NoRuER

NB I

Ønsker du iI<I<e at deItage i frokosten, sI<aI det

iI<I<e aII1oIde dig fra I<omme tiI seIve generaIforsamIingen.
HUSK I<vittering for indbetaIt I<ontingent Ior at være
stemmeberettiget.

.,
'I

i

E

§

-'

. Y

I

{,

_

:
;

Y' Q

E - “

lt

.-

_

`

_ |"`§\"

_;___._
'I

.;
_' //_-; rs.
1:17. I

,_'.,

TÉ 15"?

Vi

`_

'

-

'___-,,

E,...-__.-.
. '°'1»:-T'

E

.;.4,__

za-nx3:r~.» f

r'wie.,

'r\

-42

I

'

`

..

/

T

p J

'

_1T
""'

2

_ __

;:

- 4'

X

_.

(1

.-' _

. _.

I

---_

--

»

'; rs.\_ I;, “ \

:

_

'
`

I

PRIS KR. 76,50 INCL. 1 ØL.

je

4+0' .

_

I),
~

_

.

_. ?.\. _.

__.--

fi”

--_

KONCERT TUR

novlgoior
- et symbol pa kvalitet:
O

O

Master 0 Bomme 0 Spilerstager . Stående og
løbende rig 0 Rullereb til for- og storsejl 0
Søgelændere 0 Dæksudrustning m.m.
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2670 GREVE

JOHN MAST A/S

TELEFQN 42 9
TELEF/xx 42 98 gå 23
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Euro Sails-Skovshoved Havn
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2920 Charlottenlund

jan Hansen Dan-Sails

nr. 31 sa 22 10- Fax 31 sa 72 42
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v/ Islands Brygge

Efterhånden nærmede tiden sig til koncerten
med performance kunstneren Laurie anderson,
og jeg begyndte at kigge efter togtider til
københavn,da susanne bemærkedezdu har jo orlov
mand! sejl dog! og spar togbilletten.
Ingen tvivl hun havde jo ret!
Mandag d. 12-6 95
Efter behørig provianteren,sejlede jeg ud af kerteminde
narhuaog valgte,trods den sydøstlige vind,
at sejle syd om sjælland.
_
Det blev en lang dag med mange krydsben under
den nye storebæltsbro,korsør,agersø,stigsnæs
og videre til bisserup,smukt beliggende ved
indsejlingen til Holsteinsborg nor.
Dagen efter var vinden passende drejet om i nord,
og tiltaget til lo msek ,så det gav en fin
halvvind østpå gennem storstrømsbroen,og videre
af bøgestrømmen til kalvehave ,hvor jeg
fortøjrede til en af sejlklubbens broer.
Onsdag morgen drejede vinden om i sydvest, med
øst drejende tendens,så det var med at komme
afsted.Vinden var fin agten ind helt ud til
udsejlingen af bøgestrømmen,hvor den gik mere
sydligt.Da rødvig var i sigte var vinden alt for
god til at gå i havn,så jeg fortsatte forbi
stevns klint,over køge bugt i sydøst drejende
vind på 7-8 msek.En af de ting der aldrigt er
blevet købt til båden er en selvstyrer,den ville
jo ellers kunne gøre gavn på sådan en solotur.
Dragør havn trak godtnok noget i rorpinden,men
det lykkedes mig at tvinge båden forbi,nu gik
det lige så godt,ja vinden helt i øst og god
medstrøm,så jeg fortsatte forbi kastrup,og
henad 20 tiden anløb skrubbenolliken svanemølle
havnen,efter 3 dage og 120 sømil.

2300 København S.
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De næste par dage gik med at udforske københavn
med besøg på experimentariet,planetariet,bekendte
i Charlottenlund og sidst men ikke mindst,en
forrygende koncert med Laurie Anderson der
nærmest tryllebandt publikum i et propfyldt
Falkoner teater.

Lørdag steg susanne og ane ombord,og vi satte
kursen mod helsingør,hvortil vi ankom sidst på

dagen,i god vind,der skulle vise sig at komme fra
den mest uheldige retning:vest 10-12 msek.

Det var ikke vejr til at tage ud at sejle med
en 7 mdr baby,så vi lod os frivilligt blæse inde
et par dage,hvor vi så fik lejlighed til at
besøge kronborg slot,som jo altid er et gensyn
værd.Der kommer utroligt mange turister,denne
dag åbenbart flest japanere,og ane fik hilst
på en del af dem.Der blev også tid til en udlands
rejse,nærmere betegnet en tur til Helsingborg
med sundbusserne.
Tirsdag blev vi vækket ved 6 tiden af ane,og
det var vist meget fornuftigt fordi,vinden var
drejet i sydvest 3msek, så vi strakte sejl og
satte kurs mod gilleleje,hvor vi ankom midt på
formiddagen.Efter morgenmad var der vejrudsigt,
som lovede et par dage med kulings vejr fra nv,
derfor besluttede vi at jeg sejlede videre selv
for at nå samsø inden kulingen nåede frem.
Der er sgu langt fra gilleleje til odden havn
men efter ca 500 krydsben lykkedes det,efter
at være blevet guidet uden om skydeområdet nø
for odden,der var tilfældigvis skydeøvelse,
ankomst ved 21 tiden med godt lange arme efter
53 sømil.

HAR Du Lvsr TIL Ar KQMME ni BÅDuDsnLL|Nc-: os Evr. MØDE
NoeLE FRA |<LuaaENs aEs1vRELsE, ER DER Noon: i=AvoRABLE
nusuo PÅ DE NÆSTE s|DER.

L-23 KLUBBEN HoLDER ni PÅ srAND NR. H - 027 A.
MØD TALRIGT OP. SÅ VI KAN FÅ EN HYGGELIG SLUDDER.
HILSEN BESTYRELSEN.
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Hardusellolblodlåroimlntorcuofordct
martthrnoogordutll
"fulIactIon"

-sågålkkogbafbarr
marksstlrstøháduttllIlrigsolnlárbydorpá
enstlrrespandvlddo

0 Masser af sejlbáde
0 Kæmpe motorbàdsafsnit
0 Motorsejlere
0 Joller

0 Nyheder, Verdens og
Europapremierer
0 Gummibàcle
0 Windsurferei
0 Stor tilbehørssektion
med bl.a. bàdmotorer,
friluftstøj, sikkerheds-.

navigations og kornmunikationsudstyr

90
STØRSTE
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1.03. MARTS

AKTIVITETER
0 Stort bassin med
windsurﬁng, kmoer

og kajakker - veBs'go
og prøv.
0 Læ at dykke
0 Beach Volley-turne
ringer

0 Kåring af Årets bade
pige og strandløve
0 Linekætkonkurrence
0 Roterende klatrevæg
0 Golfomráde
0 Øksekast og Bungee
Runner
0 Skibets historie
0 Legeland med børne
pasning
0 Skattejagt og konkurrencer
0 Famillebuffet i Bella

Vista - kun kr. 68 pr.
pers. Børn 1/2 pris.
(Kun lør-søndæ)

0 Sejlerﬁlm

Auungauøu

0 Stærk repræsentation
af værfter fra både

Fredage
kl. 13 - 20
Lør-/søndæe kl. 10 - 18

Danmark, Norge.
Sverige. Tyskland
Frankrig ,og USA

Entre

Voksne
Børnl-user)

0 Særskilt dykker-.
kano & kdak- og

kr. 50.
kr. 25.

Familiebillet

lystﬁskerafsnit
og m.m.

k30,ommerprpersonog

(2 vøksm 2 mm) kr. 120.
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Kombi
pål igtind

Ta' bus 37. 46.direkte
til Bella Center.
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Onsdag 21-6
Sejlede fra odden ved 8 tiden,i en forfærdelig
tyk tåge,med kurs mod gennemsejlingen i revet.
Ved omhyggelig navigeren,godt hjulpet af den
gode gamle AP navigator lykkedes at finde bøjerne
og satte kursen mod sømærket ved nv enden af
sejerø.efter en times tid kunne jednbrummen fra
et stort skib,og lidt efter de der 5dut som
gentages nogle gange,betydningen er klar nok :
deres skib er i vejen. Da jeg ikke har VHF eller
radar til at se hvor færgen lå,holdt jeg kursen
mod sejerø.Den var TÆT på kunne jeg høre på
bovvandet,men den kom ikke til syne pyhh !
Nogle timer efter dukkede sejerø mærket frem af
tågen,igen points til APeren.
Pludseligt kom vinden, den drejede fra sv 2-3 msek
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til nv l2-l3msek,luften blev klar og noget kølig.
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koldfronten var slået igennem.
Hvad værre var : Skrubbenolliken lå fladt hen
af vandet,så jeg fik travlt med at få fokken
hevet ned og tage et reb i storsejlet. Efter
en halv times tid drejede vinden lidt mere mod
nord,så røg fokken op igen og der var igen
balance i båden;hårdt tiltrængt i den efterhånden
høje sø.Det viste sig at nu kunne ballen på
samsø fint holdes op, fedt oven på alt det tåge.
Ankomst til ballen ved 17 tiden.
Dagen efter var der 15-18 msek ,nul sejlads ,
men istedet en tur rundt på øen,hvor jeg fik
min første flyvetur i en 4personers maskine,
fra stavns flyveplads. Sikken udsigt over fjorden
og langør oppe i 200 m højde .
°
Fredag løjede vinden til 10 msek,sa fokken blev
sat på spilerstagen og storen ud til modsatte
side,ren slædetur til kerteminde.

GODT NYTÅR
hilsen peter mogensen D75.
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KØB 0G SALG
L-23
Til lands,til vands,og nu også i luften,

D-141 1978

69_000,_

kr.

Gaven til L23 entuiasten I

Brun velholdt med godt udstyr.

Tjekkisk svævefly pris ca 200.000 kr.

1 stel sejl 1978, 1 stel sejl 1984, spiler
1980, spilerudrustning, 6 HK Johnson, anker
og fortøjninger, kompas, log, VDO, søgelæn-
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der,
badelejder,
cockpittelt, bompresenning, spritkomfur, kemisk toilet, radio,
vandtank, vask og pumpe.
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Henvendelse.

Nils Yssing
Ulriksholmvej 7
5230 Odense M

Tlf. privat
arbejde
mobil

6611 9550
62 62 1221
2011 7565

~~

TIL SALG

Hilsen D75
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32 96 12 96
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jan Hansen Dan-Sail:
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En af de absolut nyeste L-23'ere, bygge nr. 381 fra 1986 sælges.
Utrolig flot ikke-ryger båd, har aldrig sejlet kapsejlads.
Flot, hyggelig og meget praktisk aptering, hestedækken på alle køjer
Håndvask, vand med fodpumpe.
Mast, vinduesrammer og skandækliste i aluminium, teak i cockpit.
Blå sprayhood (1993) og bompresenning, flot hvidt bomtelt (1993).
Stabil 5 HK Suzuki påhængsmotor, autopilot og evt. ny GPS Garmin 45
Storsejl, fok og ny stormfok. Fendere, fortøjninger, anker med kæde
radarreflektor m.m.
Originalt L-23 vinterstativ.
Vinterpris:

Kr. 85.000,-

Henvendelse:
-

Hanne Albertsen & Morten Planch Larsen
Tlf.: 3645 5453

13

KØB CG SALG
Ny Dansail
fullraclial racingspiler-

i<i=:. 4.300,-

KREDSKQNTAKTER................
BØGESTRØMS KREDSEN

D-129

MOGENS DILLING-HANSEN
STRANDVEJEN 6
4666 FAKSE LADEPLADS

TLF.: 63 71 61 30

ISEFJORD KREDSEN

D-250

JAN NIELSEN
LEDREBORG ALLE 1G
4320 LEJRE

TLF.: 46 49 19 30

KØGE BUGT KREDSEN

D-140

HANS JØRGENSEN
HAVLØKKEVEJ 9
4600 KØGE

TLF.: 63 66 24 04

LILLEBÆLTS KREDSEN

???

LIMFJORDS KREDSEN

???

Lars Østergaard t|f.329B 'I 295 Art).
131 81 4508 l=>rriv.

NORDFYNS KREDSEN

D-136

e.iøRN iiø.ieARn
aÆi<i<AsiNvE.i 1:
mo oi:iENsE sv

TLF

66 16 42 36

NORDØSTJYLLANDS
KREDSEN

D-23

.iøRN HORNEMANN
soLsiio<EvE.i 24
mo munens.

TLF

66 43 62 12

SILKEBORG KREDSEN

D-169

TLF

66 62 52 14

Lewar med udveksling, søgelænder, primus.

STOREBÆLTS KREDSEN

D-191

i>ouL i=iskER
ri-ioiiiins HELs1'EosvE.i “B
scso skmnensone
iviicHAEL iwinsEN
i<ARENs vE.i 4A
ssoo Nvaone

TLF

66 31 12 97

Desuden 4 hk Evinrude samt glavaniseret

STORSTRØMS KREDSEN

D-226

ERii< ANoERsEN
onesvveu mi
4900 sAksi<øisiNe

TLF

64 10 66 95

SYDFYNS KREDSEN

D-237

NiLs N. ci-iRisrENsEN
evvE.i 24
iisoo nuisone

TLF

62 61 36 20

ØRESUNDSKREDSEN

D-330

LARs øsrEReAi§i1
iiusuwieiiine za - "'
zzoo KøBENHAVN N.

TLF

31 81 46 06

ÅRHUS KREDSEN

D-364

i=iNN NAsAeER
vEs1'ERsRoeAoE 1 31"'-

TLF

66 13 79 38

L23 - DEN 22 sælges kr.43.000,Velholdt og med alt udstyr bl.a.:
Alle sejl, kompas, log, 2 Andersen spil, 1

justerbart vinterstativ.
Henvendelse:

Poul Henning Larsen

31 49 76 os (privat)
39 17 36 02 (arbejde)
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