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I-->fiI _
ER DER LYSE UDSIGTER AT SKUE I
KRYSTALKUGLEN?

ER ÅRET 1996 MON DET ÅR HVOR VI FÅR 2 NYE KREDSKONTAKTER OG
EN NY FORMAND ?????????
soM I NOK HAR BEMÆRKET I DE FOREGÅENDE BLADE, MANGLER VI
EN KREDSKONTAKT I FØLGENDE KREDSE;
LILLEBÆL TSKREDSEN OG LIMFJORDSKREDSEM

sKULLE DER MON IKKE FINDES ET FAR RAsKE L-23 SEJLERE DER
KUNNE TÆNKE sIG AT GIVE ET NAI> MED HER? DET ER IKKE DET
STORE ARBEJDE DER ER FORBUNDET HERMED. ARRANGER ET
KREDSMESTERSKAB I FORBINDELSE MED EN sTøRRE KAPsEILADs I
DIT OMRÅDE OG sEND RESULTATET TIL SEKRETÆREN. AFHOLD I
FOBINDELSE HERMED ET TRÆF HVIS DU HAR LYsT. L-23 KLUBBEN
GIVER EN FLAD HALVTREDSER TIL VIN ELLER ANDET GODT TIL HVER
DELTAGENDE BÅD DER ER MEDLEM AF KLUBBEN. DET ER FAKTISK
ALT HVAD DER FØLGER MED VED AT VÆRE KREDSKONTAKT.
SAMTIDIG FÅR DU ET REFERAT NÅR DER HAR VÆRET MØDE I
KLUBBEN. HVEM ER DEN DER FøRsT KONTAKTER sEKRETÆREN??????
SOM ANI_=øRT I BLADET ER VI I DEN UHELDIGE SITUATION AT VORES
NYVALGTE FORMAND HAR SOLGT SIN BÅD. V1 søGER DERFOR MED
LYS 0G LYGTE EFTER EN FRISK MAND DER KUNNE TÆNKE s1G AT
TRÆDE IND soM FORMAND., DER MÅ DA VÆRE NOGEN DER
BRÆNDER EFTER AT VÆRE MED TIL AT FRÆGE UDVIKLINGEN I
KLUBBEN. ER DU IKKE sELV INTERESSERET sÅ SNAK MED NOGLE AF
VENNERNE. MÅSKE ER DER EN DER BLOT HOLDER sIG TILBAGE AF
BESKEDENHED. KOM FREM AF BUSKEN OG
sEND MIG ET FRAJ. ~

D-226 ERIK. '
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Efter en god frokost med videofremvisning star-
tede generalforsamlingen kl. 12.00. Der var kun
mødt 13 stemmeberettigede medlemmer.

Ad 1. Gorm Larsen, Kerteminde foreslås som
dirigent og vælges enstemmigt.

Ad 2. Gorm Larsen konstaterer at generalfor-
samlingen er lovligt indkaldt.

Ad 3. Bestyrelsens beretning ved Vagn Skakon.

FORMANDFNS ÅRSBERETNING 95/96
I den afviklede sæson har L 23 klubben haft et godt og højt aktivitetsni-
veau. Da vejrguderne samtidig har stået sejlerne bi fra Sankt Hans til
oktober, har vi jo været utrolig heldig.

DMI Dm i Fakse Ladeplads må siges at Overstråle alt hvad der
tidligere har været afholdt af mesterskaber. Lad det være et mål for alle
kommende L 23 mesterskaber at det i alle henseender afvikles på sam-
me professionelle måde. Da vejret var til camping, badning og småture,
kunne vi ikke få en bedre ramme for et hyggeligt DM, hvor familien
samtidig kunne involveres. Erik Rasmussen med familie i D 24 - Tøsen -
blev som bekendt en fortjent mester, der ikke behøvede at sejle den
sidste sejlads i den kraftige tiltagende blæst.

Det kommende DM i Kerteminde er jo placeret så der er gode mulig-
heder for stort deltagerantal, og Gorm Larsen - D 69, er allerede godt i
gang med planlægningen. Samtidig er Kerteminde et rigtig godt sted
med hensyn til udflugter i den interessante by og Omegn. Benyt Turistin-
formationen.
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B-BUSINESS CUP: Dagbladet Børsen henvendte sig til klubben
angående lån af både til deres business Cup. Efter langvarige forhand-
linger ville bådenes ejere få 2000,- kr. til køb af en ny fok og L 23 klub-
ben ville så få et ikke nærmere angivet beløb til kassen. Der blev givet
tilsagn fra ll både. Senere meldte 6 både fra og der skulle bruges
mindst 9. Da vi ikke kunne få et rimeligt garanteret mindstebeløb til
klubben, gjorde vi ikke mere ud af det og meddelte Børsen at vi ikke
ønskede at deltage.

DANSK SEILUNION: DS henvendte sig i efteråret til os med
hensyn til vores forsejlsmål. De mente at vi som så mange andre typer
havde for stor konveksbue i forsejlets agterlig - 9 cm. Efter samtale med
5 anerkendte sejlmagere havde DS fået opgivet dette mål og ville der-
for gøre os opmærksom på en eventuel opstramning af vores måletal.
Misforståelsen blev afklaret, da vi jo ikke har gennemgående sejlpind i
vores genua og det er genuaen der er medbestemmende for vores mål
på 5.45. Det skal her siges at IYDR regel 64.4 kan tilsidesættes af egne
regler.

KURSER! Vi har valgt at sende Erik Rasmussen på det første må-
Ierkursus som DS afholder. Så har vi mere expertice at trække på ved
opmåling af båd og sejl. I øjeblikket står Erik på venteliste.
Johnny Thyren har været til DS årsmøde og repræsenterede her L 23
klubben.

BÃDFQRME2 l august måned blev vi kontaktet af Peter Bjørn
Olsen angående vores bådforme der lå på værftet i Stubbekøbing. Da
han ikke mere havde plads, ville han gerne have formene fjernet hurtigt.
Efter at bestyrelsen havde vurderet formenes tilstand, blev vi enige om
at få dem bragt til Otterup på Fyn, hvor de nu ligger godt under pre-
senninger. Vi mangler dog stadig formenen til køl og ror. Rorformen er
Peter Bjørn Olsens egen, men vi har fået lov at låne den ved eventuel
støbning.

BÅDUDSTILUNGI B-Udstillingen i Bella Centret er det sidste vi
har haft succes med. Vi fik tilbudt en stand på 3x6 m uden omkostnin-
ger for klubben, hvis vi selv ville bygge den op til en vis standart. Efter at
en del utilsigtede besværligheder var ryddet af vejen, lykkedes det for
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primus motor John Nygård og Co. at få det til at klappe med blandt
andet et storsejl (D140) hængt op under loftet, så man rigtigt kunne se
hvor en levende og aktiv klub holdt til. Standen var velbesøgt og nogle
ejere anede ikke, at der fandtes en specialklub. Grundet udstilling har vi
fået en del nye medlemmer som jeg herigennem vil byde velkommen.
Alt i alt en stor succes der berettiger til gentagelse, hvis vi kan få samme
gode betingelser næste gang.

UDLEININGI I den forløbne sæson har der været god gang i
udlejningen af cockpittelte, men ikke af navigatorer. Jeg må henstille til
lejerne, at de får afsendt teltene til næste aftagere i tide, og at man er
omhyggelig med sedler der påklistres teltposerne. Læg eventuelt en klar
plastpose med afsender og modtageradresse ind i toppen af teltposen.
Så undgår vi uheld.

KREDSMESTRE2 Fem kredse har afholdt mesterskaber og flere
forsøgte sig, men måtte afstå grundet vejret eller manglende tilslutning.
Det er stadig utroligt svært at få bådejerne til at melde sig til disse hyg-
gelige konkurrencer, hvor man kan få givtige oplysninger om trim o.s.v..
Jeg må anbefale at kredskontakterne skriver i bladet eller på anden må-
de får fati potentielle deltagere.
Vi mangler kredkontakter i Limfjorden og på Nordfyn. Kontakt Erik An-
dersen hvis i vil påtage jerjobbet.

KREDSMESTRE BLEV: Øresund D 18 Killerlock
Robert Christensen

Køge <Bugt D 139 Maria Kristine
Ole Risager

Storstrømmen D 356 Vivacissimo
Michael Petersen

Sydfyn D 32 Panik
Jesper Christensen

Silkeborg D 212 Lady L
Bent Nielsen

Der har ikke været afholdt træf i kredsene.

ÅFSLUTNINGZ Til slut vil jeg gerne have lov til at takke alle i
bestyrelsen og kredsene for det store arbejde de har gjort for klubben.

v/formand Vagn Skakon
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Ad 4

Ad. 5

Ad. 6

Ingen kommentarer til beretningen, som
bliver enstemigt godkendt.

Regnskabet fremlægges af kasseren John
Nygaard og bliver enstemmigt godkendt.

Der er ikke indkommet forslag.

Vi har fået formene til Otterup (Erik
R.), men mangler køl- og ror-form. Erik
har et ror der kan laves en form over
og vi vil forsøge at finde kølformen.
Bestyrelsen er interesseret j. at vide
om det er en god ide at vi har flyttet
DM til sommerferien. Det afstedkommer
en diskussion der munder ud i. en af-
stemning. 12 stemmer for en fortsættel-
se, 1 stemer for at den afholdes i
pinsen.
Vagn efterlyser nmnglende kredskontak-
ter, men ingen melder sig.
Den sædvanlige diskussion om hvor det
er mest hensigtsmæssigt at afholde et
DM. Enighed om at Storebæltsomràdet er
det mest centrale, men at man også må
holde det i yderområder af og til.
DM bliver i år i Kerteminde, de 1. uge
i juli. Dirigenten der er formand for
Kerteminde sejlklub efterlyser mange
deltagere.
Hvad skal vi gøre for at promovere os?
Der er mange forslag. F.eks. kunne vi
trække et banner efter et fly, men af
mere jordnære forslag var ønsket om at
gentage succesen i Bella, og hvis det
kunne gøres under samme fbrhold i Fre-
dericia. \
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Det viste sig at Bella havde resulteret
i flere henvendelser fra potentielle
købere til brugtbådsforhandlere. Det er
som om der er en lidt større interesse
at spore, måske på et generationsskifte
til yngre bàdejere. I det hele taget
var der stor enighed i. generalforsam-
lingen om, at vi skulle promovere os så
kraftigt som muligt.
Endelig skal næwnes at flere sejlklub-
ber under Bella-udstillingen har hen-
vendt sig for at tilbyde at afholde DM.
Efter denne lange drøftelse af fremti-
den, gik vi til punkt 7.

Pmi 7./8. Da disse punkter er tæt samenknyt-

Ad 9

tede, blev de behandlet under et. Bud-
get blev fremlagt af kasseren og blev
enstemmigt vedtaget. Det medførte, at
det ikke var nødvendigt med en ændring
af kontingent, hvilket blev enstemmigt
vedtaget.

Formanden Vagn Skakon ønsker ikke gen-
valg og der udbedes forslag til nye
kandidater. Ingen af de der bliver
foreslået ønsker valg og bestyrelsen
ser sig nødsaget til at foreslå Erik
Rasmussen. Erik R. har solgt sin L23 og
vil som følge heraf ikke binde sig til
mere en et år for at hjælpe os ud af
pinen. sÅ KÆRE' MEDLEMMER, Hvrs DER ER
E37 DER IQDHWZ IZWRI7 SIG IRIWWET EH? DET
“LEDIGT”.
Erik R blev enstemmigt valgt.
Kasseren - John Nygaard er på valg og
ønsker genvalg. John bliver enstemmigt
valgt.
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Ad 10

Ad 11

Mogens Dilling foreslås til ny næstfor-
mand og bliver enstemmigt valgt.
Som nye suppleanter foreslås henholds-
vis Poul Fisker og Michael Pedersen.
Begge bliver enstemigt valgt.

Der foreslås genvalg af revisor Claus
Siggård. Han bliver enstemigt valgt.

Poul Fisker tilbyder sin hjælp ved evt.
deltagelse i bådudstilling i Fredericia
og tilbyder sågar at bringe sin båd på
en trailer og opstille den på standen.
Forespørgsel hvad det koster at leje
telt og Gps - det er for begge parters
vedkommende kr. 100,- pr. uge PLUS POR-
TO.
NB! husk at lægge en seddel med navn og
adresse inde i pakken, så går det let-
tere at finde forsvundne pakker hvor
mærkesedlen er faldet af. (Vi har dår-
lig erfaring hermed)
Poul Fisker spørger om Svendborg fami-
liesejlads stadig er populær. Der var
kun 3 deltagere sidste gang. Måske en
ide at slå et slag for Fyn Rundt fra
Bogense (Tuborg Cup) klubben vil støtte
det i bladet.
Michael Madsen påpeger at der i tider-
nes morgen var en halvmodel som vandre-
præmie i Fynsregattaen. Nogle mente at
den ikke nødvendigvis skulle bruges til
denne sejlads, men i den Fyn Rundt hvor
der var flest deltagere. Dette ville
blive noget rod og man var indstillet
på at udsætte en ny til kapsejladsen i
Bogense, hvis der viser sig interesse
for denne sejlads.

8 h
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Erik Rasmussen påpegede at Bogense er
sultne efter deltagelse af klassebåde ,
så ideen var god.
Arne Knudsen oplyste at Bogense gør
virkelig meget for klassebåde og at det
er den eneste kapsejlads der er i frem-
gang. Vi skal være der hvor tingene
sker.
Niels Ckristensen ønskede at en liste
over medlemer i ens egen kreds kan
blive tilsendt kredskontakterne - Det
vil John sørge for.
Erik Andersen efterlyste et lille di-
skret mærke ved medlemmer i den nye år-
bog. l
Erik Rasmussen vil formidle salg af
trøjer med logo, som de der blev brugt
i Bella. Ca. 200,- kr. pr. stk.
Gorm Larsen fortalte at tilrettelæggel-
sen af DM i Kerteminde skrider fremad.
Der er fundet en stævneleder og der vil
senere fremkome flere oplysninger.
Michael Madsen spurte om der ville være
ekstra tiltag i anledning af jubilæet.
Det blev fastslået at selve båden har
jubilæmn i år, men at L23 klubben ført
har jubilæum næste år.
Hermed sluttede mødet med at dirigenten
takkede for god ro og orden.
Vagn takkede for flasken han fik i for-
bindelse med hans fratræden og håbede
at vi kunne finde en ny formand.
Mødet sluttede kl. 16.00

D-226 E kl Qrben
s e Wr7áÄ >_j,7
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Resultatopgørelse

Indtægter

Kontingent aktive .............................. _.
Kontingent passive ......... _.
Udlejning af telte_._..__
salg af trøjer .......................................... _.
salg :If halvmodeller .......................... ..
salg afbeslag .................................... _.
Diverse indtægtenfilm.vidioer.DS.ect.)
Renter ............................................... _ _

Indtægter Ialt ................................... _.

Udgifter

Årbog ................................................ _.
Porto ................ ._
Kontorartikler ................................... _.
Klubblad ........................................... _.
Klassemesterskabspræmier
Diverse KL og KM ............................ ..
Generalforsamling............................. ..
bestyrelsesmøder
Kredsmøder....................................... _.
Rejseudgifter ..................................... _.
Træf ..............
Kobaftrøjer ............
Kobafhalvmodeller .................
Køb af diverse medlemsgaver ect.
Forbrug af standere.klukflasker.ect . _ . _ _.
Køb af standere ........................... _.
Køb afbeslag....
Kursus .....................
Opbevaring afforme.......__
Udstilling Bellacenter ....................... _.

Lagerregulering/Afskrivninger .......... _.

Udgifter Ialt ..................................... _.

Resultat ............................................ _ _
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Faktisk 1995 Budget 1996

30.375 kr
1.350 kr
1.454 kr
1.700 kr

500 kr
1.224 kr

200 kr
2.077 kr

38.880 kr

0 kr
3.877 kr

249 kr
10.838 kr

0 kr
0 kr

1.779 kr
1.532 kr

0 kr
9.402 kr
1.593 kr
2.860 kr

300 kr
0 kr

2.300 kr
200 kr

1.124 kr
0 kr

300 kr
0 kr

-6.500 kr

29.855 kr

9.025 kr

30.000 kr
1.000 kr
2.000 kr
1.700 kr
1.000 kr
1.000 kr

200 kr
2.000 kr

38.900 kr

6.000 kr
-'1.000 kr

500 kr
12.500 kr

500 kr
1.500 kr
2.000 kr
2.000 kr

500 kr
9.000 kr
1.600 kr
2.900 kr
1.000 kr

500 kr
2000 kr

250 kr
1.000 kr

0 kr
1.000 kr
5.000 kr

0 kr

53.750 kr

-14.350 kr

Status pr . 31.12.95

Aktiver:

Kursværdi obligationer .............. _.
........... _.
___________ __

Giro ....................
Stregtegn i ramme
L23 Logo ............
Standere .........
APnavigatorer___.....
Forme L23 .............
Cockpittelte (5 stk)
Edb............................................ __

Aktiver Ialt .............................. _.

Passiver:

Egenkapital
Saldo pr 1_jan 1995 .................. __
Kreditorer .................................. __
Kursregulering .......................... __
Årets resultat ............................. ..

Passiver ialt .............................. ..

i
John
Kass

1 1

27.804 kr
305 kr

4.655 kr
12.894 kr
2.150 kr
1.350 kr
2.530 kr
9.400 kr
3.100 kr
2.500 kr
2.500 kr

69.189 kr

57.784 kr
0 kr

2.380 kr
9.025 kr

69.189 kr
1 /,,, / ,

Ny d Claus Siggaard
erer Revisor



'åella Å23
Som annonceret i sidste L23-Nyt var L23 Klubben representeret

på bådudstilling:-:n i Bellaeenteret i weekendeme 23-25 feb. og
1-3 marts.

Med bestyrelsen i spidsen, lykkedes det at samle inventar samt
udstillingsmateriale til en seværdig stand som vi absolut kunne være
tilfreds med.: Landkort med oversigt over medlemmer - Tegninger
over båden, som ligger til grund for typegodkendelsen - Store
billeder, som viste båden i sit rette element - Opslag med både samt
udstyr til salg_- brocuremateiiale fra Klubben og ikke mindst Video
med optagelser fra de seneste DM. Alt sammen presenteret i en
hyggelig atmosfære hvor man kunne sidde og få en sejlersnak og
hvor Klubben trakterede kommende og nuværende medlemmer under
L23 banner og sejl.

Standen var under hele udstillingen konstant bemandet med mindst
to fra Klubben og der blev rigtigt reklameret for vores båd..

Her et udpluk og dermed forhåbentlig en fornemmelse af hvad der
foregik over de to week-ender.:

Fra Nexø på Bornholm mødte vi en af ejerne til D392 som nu
planlægger at møde op til DM i 97. Tidligere L23-ejer Erik Olsen
også fra Bomhohn overvejer igen at anskaffe sig en L23.
Sejlerfamilie fra Kalundborg og Reersø - Ejer fra Isseíjorden som
havde tanker om en ny struktur i klubben - Ian D250 fra Roskilde -
Kong Kurs - Claus D96 med gast - Volker fra Lynetten, som skal
have slebet båden helt ned - ny ejer afNuser D82, som leder efter en
ny bådplads og som selvfølgelig samtidigt blev nyt medlem - nyt
medlem fra ClIr.Havns Kanal - Tidligere ejer og L23-bogholder
Carsten fra Næstved - Verner i D55 fra Næstved, som mødte op med
vores bådkonstruktør Lars Olsen for at få en godkendelse til at få
kopier af bådtegningeme, så han kunne lave en model af båden - Ole
Risager fra Vallensbæk - Robert D18 Killerlock - Bjarne D60
Frisbee - D12 nye ejer fra Brøndby - Top 5-ejer og Michael med
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Hov fra Køge - Bådejere fra Præstø, Faxe Ladeplads, Nykøbing F.,
Bandhohn, D404 - Vordingborgsejler som er blevet medlem af
klubbens kapsejladsudvalg, hvilket vi mente ktmne være frugtbart
med hensyn til at afholde et mesterskab i Vordingborg (dog med
garanti for at middagen bliver bedre end sidst.) - mange tidligere ejere
af L23 som ALLE var enige om at en bedre og mere velsejlende båd
fmdes ikke.

Sejler fra Turø - Assens - Nyt medlem fra Skanderborg Sø - Gast
fra Ålborg - Kredsrepresentanteme: Finn fra Århus, Poul Fisker fra
Silkeborg og Lars (Jazz) fra Øresund - Søderlund fra North Sails og
Søren Hansen fra Elvstrøm Sails viser at der er interesse også fra
demte kant - Bent fra D 173 Lady Hamilton, som til dagligt arbejder i
udstyrsbutikken i Lynetten kunne tilbyde en ny GPS-navigator til
under 2000kr_ Personlige sejlervermer og ikke mindst Tommy fra
Faxe Ladeplads som to gange har hjulpet klubben med aflioldelse af
DM - John Runge, som gastet på D148 Do-Do kunne fortælle at
konen i år fylder rundt, samme dag som vi afholder DM. Skal det
virkeligt forhindre demie trofaste båd i at sejle dette års mesterskab
?? jeg spørger bare ll! _ Der blev givet tips til nuværende ejere som
også havde ønsker om at klubben hjalp med “dimser” til båden.

Som sagt er dette kun et lille udpluk fi'a mine oplevelser.
Hvad, som er mest vigtigt Var, at der var mange henvendelser fra

nye sejlere.Der var stor interesse for de L23-både, som var til salg på
udstillingen. Vi tilbyder en prisbillig lille familie-:båd - båden er utrolig
velsejlende i alt vejr - det er en dansk entypeklasse, som er produceret
i mere end 400 stk. og hvoraf mere end halvdelen er medlem af L23
klubben. Båden er IKKE en døgnflue som vi ser mange eksempler på
i de danske havne og båden har for længst vist, at den er solid.

Mere end 50.000 besøgte udstillingen og mange har set L23-flaget
og blevet gjort opmærkom på at klubben lever og er aktiv.

På den nyligt afholdte generalforsamling var der stor tilslutning til
at vi fremover skal være representeret ved lignende udstillinger for at
gøre os synlige. Hvis mani Fredericia, som i Bellacenteret, tilbydes
en stand på samme gode betingelser, vil klubben gøre alt for at vi
også viser flaget der.

D 140 Hans..
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OM KRQNBÖRG MÅR|NE
AP B TE""`ls og L-23 klubben

 ubben udlejer bomtelte ogAP navigatoren

&3§~,_ Gør beboeisen ca. 100%
større med et bomtelt og
mviter Maxi sejleren til

3' festmiddag i regnvejr. El-
ler benyt sommerferien til
at få afprøvet klubbens

nye erobring en Alle navigatoreme er fastrnon-
teret på en plade som passer nederst i nedgangen til kahytten. Det
eneste som behøves til installation er derfor en ledning med 12 volt.

Pris pr. uge for AP eller bomtelt kr. lQQ 

N

Ring i god tid da udlejning foregår
efter princippet, først til mølle for

Har indgået aftale om samlet køb af
Å . .MSÆSIQ se|lertø|

Ved ordre inden 1/5-96, kan L-23 klubbens medlemmer
opnå følgende rabat

Samlet indkøb fra 0 - 10.000 kr 10% rabat

" 10.000 - 50.000 kr 15% rabat
" 50.000 kr og derover 20% rabat

Kontaktperson i L-23 klubben, Johnny Thyren, tlf. 43548820

NORDHAVNSVEJ 9 3000 HELSINGØR TLF. 49 20 00 44 FAX 49 20 0160

Ja filt jeg ønsker at få tilsendt det nye MUSTO-katalog

først malet Navn

Med venlige sommerferie hilsner Adressse

Mogens Dilling-Hansen 13-129 '°°Sff"- BYTLF/FAX 5611 8282

1 4
Sendes til KRONBORG MARINE , Nordhavnsvej 9, 3000 Helsingør
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0 novigofor

et symbol på kvalitet
Master - Bomme ~ Spilerstaszer ° 5fåf=I_1d@ 02
løbende rig 0 Rullereb til for- og storsejl °
Søgelændere 0 Dæksudrustning m.m.

LUNIKVEJ l2 TELEFQN 42 90 56 00
JOHN MAST A/S 2670 GREVE TELEFAX 42 90 00 60

_ -øf fif/
'Å'

EJRO**  Ji
N M F 32 96 12 96

Eum2s9ai2äó'?:;|°"â:%`|I3:dHavn jan Hansen Dan-Sails
Tlf. 31 63 22 10 - Fall 31 63 72 42 Srurlasgade 12 K

' v/ islands Brygge
2300 København S.

løft BU kredsen
Kredsmesterskab..... ..

Husk at dette års kredsmesterskab, som
tidligere år, afholdes i forbindelse med
Køge Bugt Ugen i midten af August.

(I-3

Træf-trim-sejlerdyst........ ..

Johnny D248 vil gerne høre om der er
interesse for at vi mødes til en dyst samt
samværd i Vallensbæk evt. iweekenden
den 8-9/6. henvendelse på tlf. 43548820.
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KØB OG SALG

L-23 1979 D-222
l(r. 69.000.-

Hvid, velholdt med stormfok, fok, genua og spiler.
6 hk yamaha (1990), S.P. Vhf. m. højtaler ført til
cockpit, ekkolod, log (1990), sprayhood, vind~
breaks, oplader + batteri, 35 l 12 V køl (1992), al-
le fald ført til cockpit, 2 reb, teak i cockpit, red-
ningskrans, anker, søgelænder, 2 gasblus o.m.a.

Henvendelse TLF.: 9817 7116

L-23 D-191 1978

52.000 - kr.

HVID MED SORT STRIBE OG MED FØLGENDE UDSTYR;

2 STORSEJL, 2 FORSEJL, 2 SPILERE, (STANDARD OG TRIRADIAL), 5 HK MARINER M/

SEPARAT TANK, BADELEJDER, ANKER OG FORTØJNINGER, COCKPITTELT, LOG, VHF,

RADIO, KOMPAS, HESTEDÆKKENHYNDER, VINTERSTATIV.

HENVENDELSE: ERIK BOYSEN

HEDEDAMMEN 16

2730 HERLEV

42 91 97 85
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KREDSKONTAKTERm"m"m".
BØGESTRØMS KREDSEN D-129

ISEFJORD KREDSEN

KØGE BUGT KREDSEN

LILLEBÆLTS KREDSEN

LIMFJORDS KREDSEN

NORDFYNS KREDSEN

NORDØST-JYLLANDS
KREDSEN

SILKEBORG KREDSEN

STOREBÆLTS KREDSEN

STORSTRØMS KREDSEN

SYDFYNS KREDSEN

ØRESUNDSKREDSEN

ÅRHUS KREDSEN

D-250

D-140

D-135

D-23

D-109

D-191

D-220

D-237

D-330

D-384

MOGENS DILLING-HANSEN
STRANDVEJEN 8
4050 FAKSE LADEPLADS

JAN NIELSEN
LEDREBORG ALLE 1G
4320 LEJRE

HANS JØRGENSEN
HAVLØKKEVEJ 9
4000 KØGE

???

???

BJØRN HØJGARD
BÆKKASINVEJ 13
5210 ODENSE SV

JØRN HORNEMANN
SOLSIKKEVEJ 24
8800 RANDERS

POUL FISKER
THOMAS HELSTEDSVEJ 10B
8000 SKANDERBORG

MICHAEL MADSEN
KARENS VEJ 4A
5800 NYBORG

ERIK ANDERSEN
OREBYVEJ 09A
4990 SAKSKØBING

NILS N. CHRISTENSEN
BYVEJ 24
5000 FAABORG

|_ARs øs1'eReARn
Husumeme 25'-'-“
zzoo køsem-:AVN N.
FINN HASAGER
vEs1'ERBRoeAnE 1“-'*-
sooo Anfius c
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TLF.: 50 7182 82

TLF.: 40 4819 30

TLF.: 53 05 24 04

TLF

TLF.:

TLF

TLF.:

TLF.:

TLF.:

TLF

TLF

60 10 42 35

80 43 02 12

80 52 52 14

05 31 12 97

54 70 00 95

02 01 30 20

31 81 40 08

8013 78 38


