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FROKOST
før general-
forsamlingen.

Frokosten star-
ter som sædvan-
lig kl 1200.

Men i år er det
på SVANEGARDEN
VANDRERHJED1.

Alle, såvel ga-
ster, koner, kæ-
rester og børn,
er velkommen til
at deltage.
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Tilmelding, som er bindende, kan ske
skriftligt eller telefonisk til
ERIK RASMUSSEN ØRNEHØJ 3. 5450 OTTERUP
TLF 64822123 senest lørdag d. 1. marts

Køge Bugt kredsmesterskab 96
Dette års kredsmesterskab blev aiholdt i forbindelse med Køge
Bugt Cup den 17-18 august. Med tre deltagende L23 blev det
et tyndt feldt. Forgangen storhedstid med 6-8 både er noget
man drømmer om. Vinder blev D140 Zero fi'a Køge med
D248 anden og D198 tredie. Sidstnævnte båd ønsker vi
velkommen tilbage i Bugten eller at den med sin tidligere ejer
har været en tur i Svendborg og Hobro..

hilsen Hans..

Køge Bugt kalde
Indbydelse til alle L23 sejlere.

Spis hvad du kan

H

L23 ejere med gaster indbydes til en hyggelig eftermiddag 1
Vallensbæk Sejlklub lørdag den 1 februar 1997. kl.l3 til ?'?'?
For det beskedne beløb af65 kr. serveres det helt store:

Ta'selv-bord med sild, pålæg, lunt og ost.
-o-

Hvor år jeg den dims jeg mangler til båden ??. Hvad skal jeg
gøre for at ñ båden til at sejle hurtigere???. Hvorfor gik dette
års DM som det giorde??.. Hvorfor blev klubbens kasserer
disket ved DM og hvorfor havde han ikke fart i båden'??. Hvad

- ønsker medlemmerne der skal ske i området.??. Hvad var dm
bedste sejleroplevelse i 96 ?? Har du hafi en dejlig sejlerfene?'?

Du er selvfølgelig velkommen til kun at Magler du gaster..?? Sidste nyt fra L23 klubben ang. 20 års
deltage i generalforsamlingen . Jubilæums-generalforsamlingmog meget meget mere...

være stemmeberettiget P
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Mød op og få svaret..... Forhåndstilmelding som IKKE er
Husk kvi ttering for kontingent for at bindende skal gives til undertegnet D140 Hen-°' tlf- men På

53652404 eller dag å 40321996.
Husk den l/2-97 !!!! sejlerhilsen og på gensyn



VI LEVER ENDNU !
Endelig nyt fra Storebæltskredsen.Ví har ikke været så aktive de sidste par år,
men vi har trods alt stadig holdt træf i Lundeborg både i 95 og 96, - med mere
eller mindre held...
1 1995 var vi kun to både, nemlig D5l og D191 og den sædvanlige tilløber en
Nordborg 26.
1 1996 var vi lidt flere både. D75, D191, D238, og ja rigtig gættet en Nordborg
26 - den trofaste deltager i mange âr.
Datoen eller dagen var og er som altid den første weekend i august. I år faldt den
sammen med finalen i kvindehàndbold i Atlanta, og vi vandt jo som bekendt.
Det gjorde ikke stemningen mindre, så endnu en gang et godt, hyggeligt og
"vådt" træf. Ja, jeg tænker ikke på regnvejr i den forbindelse.

Håber vi ses :
Hvornår ? Den første weekend i august i 1997.
Hvor ? 1 Lundeborg.

Vores kredsmesterskaber er ikke blevet til noget. I 1995 var der for få
tilmeldiger. l 1996 blev der slet ingen sejlads afholdt, da det var Troense
Sejlklubs tur til at afholde dette stævne, men nok om det.

Sidste nyt :
D107 "Fatima" har forladt Nyborg til fordel for Bogense eller
Egensedybet.
Aller sidste nyt:
Robert Beck, D51 "Vupti" har desværre solgt sin båd til fordel for en
campingsvogn og ussel mamrnon, men herfra ønskes han og Else HELD og
LYKKE med deres nye tilværelse. Tak for rigtig mange gode timer og
sommerferiesejladser sammen.
Aktiviteten i kredsen vil nok ikke være så stor de næste år, men jeg er sikker på
at der stadigvæk vil sejle L23ére i Storebælt mange år fremover.
Herfra en forsinket glædelig jul og et godt nytår.

Med sejlerhilsen og god vind 1997

D191 "søssen"
Michael Madsen og besætning.
U»u,.4-Jaanà \M.«aal'>nu~ .
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ABNJMØNJGEQ
L23-KLUBBEN TILBYDER FØLGENDE:

Du kon låne støbeforrnen hvis du vil love dig en ny
L23`er. Det koster kun omkostninger -til transport
o.|ign.
l-lenv.: Erik Rasmussen tlf. 6482 2123

TlL 5/ÅLGI l STK. AP NAV. m. l WAYPOINT
Pl2l5 l<l2. 400.-

1 5Tl<. AP NAV. m. 9 WAYPONT
l9i2l5 l<l2. 600,-

l-lenv.: l"logens Dilling-Hansen TLF.: 5671 8282
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132.496 102 ga

Siuflfisswk 12 K Euro san: - snovsnoved Havn
v/ Islands Brygge 2920 Charlottenlund
2300 København S. 111.3163 22,10 - Fax 31 63 72 42
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Nyt fra Silkeborgkredsen
Slut pá sejlsæson 1996, men med en god afslutning, kan man allerede
begynde og glæde sig til den kommende. Men men, inden da skal jeg
på kredsens vegne orientere lidt om kredsaktiviteterne. Lørdag den 26.
okt. have vi planlagt træf, og deltagelse i Silkeborg sejlklubs sidste
kapsejlads i är, også kaldet Distancesejlads, dvs. starten går udfor klubben
i Hattenæs, og banen er gennem Brassø - Sejssnævringen - Borresø -
Paradiset - Svejbæksnævringen - Julsø (søen nedenfor Himmelbjerget)
og Lilleø om styrbord og tilbage til Sejlklubben. Vi have svag til jævn S Ø vind
Hvilket gør det ufattelig svært at sejle i gennem snævringerne, navnlig pá turen ud.
Der var ca 25 både til start, heraf 4, L 23'r. Kredsmesterskabet var planlagt
til at skulle gå over 2 kapsejladser i Silkeborg Sejlklubs regi afholdt den 22.
sept og som sagt den 26 okt. Kapsejladsen den 22. sept var trekantbane pà
Julsø, i et dejligt vejr, men med noget varierende vind, hvor det virkelig
gjaldt om at være det rigtige sted, d.v.s der hvor vindstriber kom el. lá. Også
en god og spændende sejlads. Der udover bør det nævnes, at ved stortset
alle vores onsdags -træningssejladser har der været 3 - 5 L 23'r med hver
gang. Vi kunne selvfølgelig ønske der var flere som havde lyst til at være med
i det gode samvær og sammenhold som herskeri mellem os L 23 sejlere.

Placering i årets kredsmesterskab iPlac. ;PIac. Plac.
QeltagçI_'___ _ 122.9 _26.10 lKredsmester
D 169 Pir 2 1 2 ; 2
D 179 1 4 l sl 3 den 3. plads
D 212 Lady j = 4 l 3 delt 3. plads
D 390 Kukla 1 1 l 1-10)

Det var meningen, at der her skulle have været et billede med af vores nye
kredsmester med besætning, men desværre var der ikke mere film fotoapparatet.
da vinderen blev kaldt frem til hyldest. Men vi syntes det var synd hvis der ikke
kom et billede af den gode stemning som herskede ved præmieoverrækkelsen
og hyldest af vores nye suveræne kredsmester Haakon Østerdal, hvor han modtag
sin 1. præmie, som iøvrigt var en 1/1 fl. GI Dansk.
I stedet bliver det billede af skipper pá D 169 og hans glade og unge besætning,
som blev nr. 2, men gav kredsmesteren kamp til stregen, det kan vi godt tillade os
at kalde det.
På kredsens vegne vil jeg gerne indstille at kredsmesteren for en af L 23 klubbens
klukflasker, for sin præstation. Skulle præmien i mellemtiden være drukket kan man
jo have klukilasken stand bye til en senere lejlighed.
Herfra et hurra til årets kredsmester, og til alle aktive L 23 sejlere i kredsen.
Og på gensyn til en ny sæson i 1997.

På Silkeborgkredsens vegne
D 169 - Povl Fisker

novigoior

løbende rig 0 Rullereb til for- og storsejl '
Søgelændere 0 Dæksudrustning m.m.

- et symbol på kvalitet
Master 0 Bomme 0 Spilerstager ° Stående og
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LUNIKVEJ 12 TELEFON 42 90 56 00
JOHN MAST A/S 2670 GREVE TELEFAX 42 90 O0 60




