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Michael Madsen fra Nyborg har lidt fortrudt at han har skiftet sin L-23 ud med
en I-29. Han: savner samværet i klubben. Han foreslog at vi måske kunne
oprette en støtteforening"af gamle L-23 sejlere, så de ikke helt mistede
kontakten. Man kunne så være passivt medlem og nyde godt af klubbens
aktiviteter.
Endelig diskuterede vi om det ville være muligt at samarbejde med en anden

bàdtype om aﬂ-ioldelse af DM. Det bliver sværere og sværere at skaffe klubber
til at afholde mesterskaber, grundet den ringere tilslutning, så vi mà nok se i
øjnene, at det ikke rent økonomisk er eftertragtet for en sejlklub at afholde
mesterskab med en deltagelse af 15 både. Michael vil kontakte DS for
nærmere oplysninger.
Lars Munch i D99 indvilgede i at besætte pladsen som kredsrepræsentant for

Formandens årsberetning 1997- 1998.
Ja dette erjo min første beretning som formand for L-23 klubben, såjeg håber at i alle vil bære
over med mig hvis der er noget som jeg ikke har fået med.

Allerførst vil jeg starte med at sige at sejlervejret i den forgangne sæson kan vijo ikke få meget
bedre, og det er mit indtryk at alle sejlere har haft en dejlig sæson på vandet.
KLUBBENS STATUS

Antal medlemmer p.t. ca. 203 aktive heraf 23 passsive.
Hvilket er et fald på 5 aktive i forhold til sidste år.

STOREBÆLTSKREDSEN. Tak for det!
DM

Dirigenten sluttede generalforsamlingen ca. kl. 16.00 med at takke for god
ro og orden.

Erik Anderse

V Sryrøgfw

Af bestyrelsens arbejdsopgaver kan jeg nævne vores afholdelse af L-23 klubbens DM 1997 i
Vordingborg med efterfølgende jubilæumsmiddag i anledningen af at klubben har eksisteret i
20 år. Et utroligt dejligt arrrangement, som sejlklubben Snekken skal have meget r_os for.
Desværre kun med l5 deltagende både. ( Hvad gør vi for at få ﬂere til at deltage i DM. )
Det er mit indtryk at alle deltagere havde det dejligt i Vordingborg.
Ved jubilæumsmiddagen blev der indført noget helt nyt i L 23 klubbens historie, da
Rolf Johnshøj og Lars Olsen blev udnævnt til æresmedlemmer. En stor tak til Rolf og Lars der
med deres gode humør var med til at sætte lidt ekstra gang i festen.

Sejladserne til DM blev som noget nyt sejlet på en såkaldt op ned bane (kryds læns) hvilket gav

navigator
øwfff/

nogle dejlige dueller på banen.
Danmarksmester blev Do -Do
nr. 2 blev Maria Kristina

nr. 3 blev Jazz

Niels Mogensen med gaster,
Ole Risager med gaster,

Lars Østergaard med gaster

Et stort tillykke skal lyde fra bestyrelsen.
Det kommende DM aﬂtoldes i Faaborg Sejlklub i dagene 4 - 6 Juli.
Allerede nu kan det oplyses at der arbejdes på at få DM 99 til Vallensbæk.
KURSER

Undertegnede har været på DH målekursus afholdt af sejlunionen 4.oktober. og er skrevet på
venteliste til klassebådsmåler når der afholdes et kursus. (har ikke været afholdt i 3 år).
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Euro Sails ~ Skovshoved Havn
2920 Charlottenlund

BÅDFORME

gås 12 96

_]an Hansen Dan-Sails
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Tlf 31 63 22 10 - Fax 31 63 72 42
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Bådformene er nu blevet kasseret og bortskaifet , ifølge en bestyrelsesbeslutning.
Fomienes tilstand var meget dårlig og en reperation til evt. bnig ville blive meget kostbar.
Annonce i klubbladet gav kun en henvendelse fra en som ville bygge en L 23 lignende båd,
hvilket bestyrelsen ikke var interesseret i. Vi vil ikke have nogle halve L 23 lignende både
sejlende rundt.

INTERNET
Vi har fået oprettet en utrolig ﬂot hjemmeside, som vi har fået meget ros for .
Hjemmesiden er meget benyttet af klubbens medlemmer , enten til at få oplysninger om

klubben eller til at søge eller sælge efekter på salgsbørsen.
Kommende L-23 sejlere bniger også hjemmesiden til at søge oplysninger om bådens egenskaber og baggrund.En stor tak til John for det store arbejde med hjemmesiden.
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-è
Adresssen til klubbens hjemmeside er WWW.1MAGE_DK/-L23
Klubbens e-mail adresse er L23@IMAGE.DK

i
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KONTINGENT
Kontingentet vil som noget nyt fra klubbens side nu kunne, opkræves gennem PBS.

l

KREDSMESTRE
Der har været afholdt kredsmesterskaber i følgende kredse.
Køge bugt kredsen
vinder
D 140 Hans Jørgensen (zero)

( Køge bugt ugen )
Storstrøms kredsen

vinder

( S.F.Vikingens pinsestævne)
Sydíyenskredsen
vinder
( Øhavet mndt )
Øresundskredsen
vinder
(Vedbæk Sejlklub Jameson whiskey cup )

Faaborg Sejlldub har sammen med L 23 klubben og Dansk Sejlunion fornøjelsen af at
indbyde til Danmarksmesterskab for L 23 i dagene 3. - 6. Juli 1998.
Faaborg er placeret i centmm af det Sydfynske Øhav, hvilket betyder at stævnet afvikles i
et af Danmarks bedste sejlerfarvande.

Sejladseme er åben for alle personer dog skal rorsmanden være medlem af L 23 klubben.
Hele besætningen skal være medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion.
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Sejladsbestemmelser:

D 052 Tom Hansen (virus)

Der sejles eñer ISAF 's kapsejladsregler (RRS) 1997-2000,
Dansk Sejlunions sejladsbestemmelser,
Statutteme for Danmarksmesterskab i sejlsport og L 23 klubbens
klasseregler, samt stævnets sejladsbestemmelser.

D 194 Bjarne Nielsen (Prins Ib)
>

D 148 Niels Mogensen ( Do Do )

i

Banen udlægges i Hansebugten. Hansebugten ligger ca. 2,5 sømils sejlads fra
Faaborg Sejlklubs bro. Lørdag og Søndag sejles på olympisk bane. Mandag

Bane:

SJÆLLAND RUNDT 97

sejles på pølsebane.

Kun 1. deltager D 381 Jesper Machholm, der blev nr. 2 i sit løb slået af en Vindø 30
SVENDBORG FAMILIE REGATTA
6 deltagere

nr.l
nr.2
nr. 3

udgået
udgået
udgået

D 238
D 194
D 228
D 050
D 340
D 391

Fister
Prins Ib

Sejladser:

Der søges afviklet 6 sejladser. Der anvendes ikke reservedag.

Præmier:

Der sejles om DS mesterskabsplaquette til besætningen på de tre første
både. Derudover er der præmier for hver femte startene båd.
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Kontrol:

Der foretages kontrol af bådene inden starten på DM.

l

Forsikring:

Alle deltagende både skal være ansvarsforsikret.

Tilmelding:

Vedlagte tilmeldingsblanket udfyldes, og startgebyr på kr. 500,- i check
fremsendes sammen med kopi af gyldigt klassebevis, kopi af forsikrings-

Bjarne Kristensen
Bjame Nielsen
Nick Bo Bunger
Niels Henrik Jørgensen
Peter Andersen
Ole Espe

Lillepigen
Carol
Blondie
Prob

TUBORG FYN CUP
2 deltagere

nr.l
nr.2

D 032 Panik
D 222 Whipster

Jesper Christensen

Eskild Simonsen

FYN RUNDT

i
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Kun 1. deltager D 099 Lars Munch

police, samt mandskabsliste med gyldigt klubstempel, eller poststemplet
giroindbetaling til:

TRÆF
Der har været træf i køge bugt kredsen _ Atholdt i Vallensbæk sejlklub med 5 både repræsen-

Frank Vilhelmsen
Kg,-ke1u,,d,,ej 43

*°f°f»

5250 odense sv

DANSK SEJLUNION
Det vigtigste der er at berette fra sejlunionen er at alle der sejler kapsejlads, har fået et nyt

s,'d;;e ,-emyﬁgef,-is;f0, ﬁimelding e, 22_ juni 199g_

målerbrev med en sømiletid istedet for det gamle DH mål.
Sømiletiden, kaldet TA98 er for L23 beregnet til 816,6 _ hvilket skulle give en fordel på 131,7.
Deltagerliste og sejladsbestemmelser udleveres i forbindelse med stævnet.
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Samtlige både skal ligge samlet ved Faaborg Sejlklubs bro. Bådene ligger gratis fra dagen
før, til dagen eñer stævnet. Der kan laves aﬂale om liggeplads fra weekenden før til nedsat
pris

Praktiske oplysninger:

Program:
Fredag den 3. Juli 1998.
Kl. 14.00
Kl. l6.0()-18.00
Kl IX 30

Bureauet i Faaborg Sejlklub åbner.
Kontrol af både.
Ofticiel åbning og skippermøde
Albani er væn ved et glas koldt fadøl.

Lørdag den 4. Juli 1998
Kl 7 00 - 8.00
Kl. l0 00

Kl 18 30

Morgenmad tag selv bord i FSK's klubhus.
Start på dagens l. sejlads.
2, sejlads umiddelbart eﬂer l.
Moleøl. dagens kommentarer.
Aﬁensmad.

Søndag den 5. Juli 1998.
Kl 7.00-8.00
Kl. 1000

Kl. 1830
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Klubhus:

Lillestrand 5600 Faaborg.

Telefon:

62 61 39 96

Opholdsrumz

FSK's klubhus kan frit benyttes.

Camping:

Telte kan opstilles på Danish Prime's græsplæne.
Campingvogne kan opstilles på havnearealet ved klubhuset

Leje af campingvogn:

Faaborg Camping Center tlf. 62 61 71 O5.

Toilet og bad:

Foreﬁndes i FSK's klubhus.

Kran:

Eﬁer aftale kan Faaborg Havns havnekran benyttes.

Morgenmad:

Kan bestilles i FSK.

Madpakker:

Kan bestilles i FSK.

ls, pølser og slik:

~

Sælges i Cafe'n i FSK's klubhus.

Yderlige oplysninger kanfås ved henvendelse til:
Morgenmad tag selv bord i FSK's klubhus.
Start på dagens 1. sejlads.
2. sejlads umiddelbart efter 1.
Moleøl, dagens kommentarer.
Aﬁensmad.

Bo Bundgaard Lassen 62 61 75 12 eller

Frank Vilhelmsen 65 96 15 38

På gensyn i
Faaborg Sejlklub.

Mandag den 6. Juli 1998.
Kl. 7.00- 8.00
Kl. 10.00

Morgenmad tag selv bord i FSK's klubhus.
Start på dagens l. sejlads.
2. sejlads umiddelbart efter l.
Præmieoverrækkelse foregår ved Faaborg Sejlklub's
klubhus når resultatet er givet.
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Menu
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Mandskabsliste.
Pris.
Af hensyn lil Dansk Sejlunions krav ved Danmarksmesterskabcr er del nødvendigt. al bcsanningernc

Fredag den 3. Juli 1998.

dokumenterer tilhørsforhold til en sejlklub under DS med dennes klubstcmpcl eller poslslemplcl

giromdbelaling.

Hany`s Bøfm, karry kartoﬂer og salat.

70,- Kr.

Lørdag den 4. Juli |998.

Bâdnavnt

Grill-aﬁen.
Forskelligt kød & pølser` kartoffelsalat og mix-salat.

Sejlnr'

Klub:

95,- Kr

Rorsmand navn:

Søndag den 5. Juli l998.

Bekræftelse
Klubslempel og undcrskriﬂ

Fest-menu.
Forret
Røget forel m. tyttebær/peberrodssalat og ﬂutes.
Hovedret:
Rosastegt oksekød m. ﬂødekartoﬂer og mix-salat.

Dessert:
Macipantæne med årstidens frugt og creme fraiche

l35,- Kr.

Gas: navn:

Bekræftelse:
Klubstempel og underskrift.

Gas! navn:

Bekræftelse:
Klubstempel og underskrill.

10

11

l\/HT SHDSTE TRÆF lil!

Danmarksmesterskab for L23 Faaborg 1998

Afholdes 3 - 4 august W98.

Tilmeldingsblanket.
Sendes til I

sædvanligt sled [ LUNDEBORG FOR DE U\/lDENDE).

Frank Vilhelmsen

xineiundvej 4:

F Q r;

525° °°°'“°Sv

L-23 + All muligt der tidligere nor sejlet L~23 er velkorr ne
Der bliver »grill med mere.
Tilmelding lll ex-l.-23 serier D lfíl Michael Madsen

Bådnavn:

SejlN r.:

Sejlmager:

g

Produktionsår.: í

I,

Te”

Ö 5_ 3 1 _ 1 2 “Q 7

Bådejer/fører:

Vel mødt MIC HÅEL.

Adresse:

Telefon:

Sejlklub:
Besietnlngsnavne:

KREDSMESTERSKAB I STORSTRØMSKREDSEN.

L-23 Klubben og Sejlforeningen Vikingen inviterer til

Forgleining:

kapsejladsen Femø rundt, i pinsen.
Med start og mål ud for Dybvig havn på Fejø

Tilmelding til bespisning

Pris for morgenmad
Pris for madpakke

Første start Pinsedag kl. 10.30

25 kr
'

25 kr

Udfyld med ønsket antal kuverter.

Fredag

Dato
d. 3/7

Pris aﬁen
70 kr

Lørdag

d. 4/7

95 kr

Søndag

d. 5/7

135 kl'

Mor en

Mad

e

Aﬁen

Pns

Grill arrangement og levende musik i det røde pakhus
på havnen i Dybvig.
Yderligere oplysninger og tilmelding kan ske til under-

tegnede.
Ikke kapsejlende L-23 sejlere er også meget velkomne.

Mandag d. 6/7
Stangebyr

500 kr

Med håbet om stort fremmøde.

Pris Ialt
Tilmelding til bespisning er bindende.

D-356 Michael Pedersen.

Jeg bekræfter hermed ved min underskrill, al min L 23 cri overensstemmelse med klassens regler. samt at
båden er ansvarsforsikret.

Dato

Bàdejer / førers underskrift.
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Nyt fra Køge Bugt Kredsen
Den 7 februar blev der afholdt træf i Vallensbæk Sejlklubs dejlige
lokaler.Klubben som havde inviteret os til at deltage, havde arrangeret
et stort koldt bord med lune retter.Hele herligheden for det beskedne
beløb af 65 kr. Hertil forfriskende øl til meget rimelige penge.
Fremmødt var Mariatme og Kjeld fra Amanda D395 samt de nye
ejere af D319 Poul og hans kone alle Vallensbæk. Begge både har i
løbet af vinteren fået nye Dan-sejl. Andre fremmødte var John fra
An-Ca D31 og vores regerende Danmarksmester Niels fra Do-Do,
som kunne fortælle om hvordan Bjarne, fra Frisbee, ved DM måtte
træde hjælpende til, da gasten Hans måtte melde afbud. En “god”
hjælp må man konstatere. Fra Vedbæk mødte Claus op som ejer af
Ninka Ninus D96. Han efterlyste en ny cockpit-rist som jeg håber at

kunne hjælpe ham med. Den jeg har er uegnet til kapsejlads (meget
solid og vejer helvedes meget). Vores formand Michael havde taget
turen fra Nykøbing F, han måtte dog meddele at der var albud fra Erik
i Sakskøbing (det må ha' været noget meget vigtigt).
En hyggelig eﬁermiddag med sejlersnak og drilleri mellem de
kapsejlende samt “gode råd” til de nye sejlere. Endnu måtte vi høre
Johns historie fra DM (år tilbage) om hvordan han nærmest havde
sejlet rundt med et trawl hængende fast i kølen. Ligeledes Hans erfaring med at det er umuligt at sejle kølen af en L23 blev genopﬁisket.
Et arrangement som nu på andet år viser at det ikke er umuligt at
samles i nogle hyggelige timer en lørdag eftermiddag.
Det har ikke været muligt at give et endeligt og fyldestgørende
resultat fra kredsmesterskabet 97 da man d.d. endnu ikke har udsendt
resultater ej heller præmier. Men det kan konstateres at D140 Zero fra
Køge blev vinder. 1998 Kredsmesterskab vil igen være trekantbaneme under Køge Bugt Ugen i august. I den sidste sæson har der til
aftensejladserne i Bugten været op til 10 L23 på vandet. Vi er den
største klasse og ﬂere overvejer at deltage i disse samlede aﬁensejladseri den kommende sæson.

VEL Møm" T11. sÆsoNEN 93..

Hans.. D140.
14

JAMSONS WHISKYCUP 97.
Dagen før havde en kuling holdt os hjemme og indendørs, så først ved mørkets
frembrud listede vi afsted med stormfok og rebet store. Der blev dog hurtigt rebet
ud, da vi først var kommet afsted, kyllingerne var begyndt at få fjer.
Vi havde soveposer med for at overnatte, men Vedbæk havn viste sine svaghedstegn ved nordlig vind, skybrud åbnede sig, bådene hoppede op og ned og huggede i
fortøjningerne som knagede og beklagede sig til de brast. Vi bandt os fast med
ﬁrdobbelt fortøjninger, håbede det bedste, og forlod den mørke, gennemblødte og
masteklaprende havn.
Næste morgen indfandt mandskabet sig planmæssigt, og efter et par kopper ﬁ'a
termoen dinglede vi ud på startlinien. Undervejs hilste vi på DO DO som med fagter forklarede i hvilken vinkel de forventede at se os under sejladsen, og de pegede
på hækken.
Startlinien viste sig at være et helvede, søen var stadig høj og vinden var ﬁisk. Med
genuaen oppe for vi frem og tilbage som vingeskudte mellem et halvt hundrede
andre overriggede og agressive både. Så endelig kom skuddene og ﬂagene. Nu blev
der stress ombord, ned med genuaen. Vi skulle også nå at skrive kurserne ned, det
blev der ikke tid til, og det viste sig at være en slemmer fejl! Vi ville jo også nå op

på linien. Genuaen op igen.
Vi strøg over den nærmeste del af startlinien i skuddet og ti minutter efter ser vi at
det var i den rigtige ende. Der er god afstand til 2 andre L.23 ere, og op til første
krydsmærke holdt vi afstanden lunt og godt.
De første både ved krydsmærket er H-både, men også en drabant fra vores løb rundede krydsmærket. De havde spilerstager oppe og et par spilere røg op. Vi lagde an
til runding med stagen oppe, skal vi sætte den? Vi holdt den laveste kurs, men den
var stadig lige spids nok. “ Find lige ud af kursen “, bådene havde bredt sig som en
vifte foran. Ole fandt det affotograferede kort med mærkerne frem, lagde hândﬂaden henover og skelede ned på kompasset. Den er god nok, måske skal du gå en
smule højere. Der lyder grumme eder om bord, da vi endelig finder ud af hvor meget højere, fuld højde og i læ af en klynge både.
Den gode L-23 er Kong Kurs fra Nivå var allerede rundet og lå betydeligt højere
oppe, og det så ud til at de sejlede med betydelig mere rum vind. Synsforstyrrelser,
men vi er altså nødet til at sejle op til ham, en bitter pillea t sluge. Vi kom op og er
kun lige lidt foran, så vi forsøgte at dække ham af, men han sejlede stærkt, det var
uhyggeligt.

Den næste kurs var en halwind lidt foran for tværs. Kong Kurs lå næsten oppe i
skødet på os og Do-Do er lige efter. Vi holder placeringen ned til første mærke i en
slags chikanebane.
Endelig spiler tur, nu skal vi altså køre, der bøffes men intet forandrer sig, djævlene
hænger på. Næste mærke er oppe på kryds, vinden er ved at ﬂove, Kong Kurs fortsætter ind under land, Do-Do går ud, vi går midt i mellem. Vi hugger i søen og
kommer ikke ordentlig frem. Kong Kurs får et godt hug under land og vender først.
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Vi kommer hurtigt op, men de lukker af. Do-Do er lige eñer. Spileren ryger op
uden stage i næste mærkerunding, det er platlæns, den kommer op som en sløjfe
med en knude på midten. Skipperen hopper bagude og brøler. Vi bommer storen og
skærer lidt op, den står, ros til alle. Hvor er de andre ? hej de er røget bagud, vores
dårlige spilersætning var ikke så dårlig endda. Do-Do trækker ind under land, vi
bommer og går med, vi kan ikke have ham til at luske alene. Kong Kurs kommer
op udvendig, vi bommer igen og lægger an til at få ham med indvendigt overlap
nede ved mærket. Det lykkes fint. Vi markerer lige, tager stagen og bommer til
bagbord, de andre ser ud til at give den nødvendige plads.
Fra første mærke i chikanebanen kommer de store både på hård spilerskæring ned
til samme mærke, de kommer med stor fart, vi ligger inderst i en klump på ﬁre fem
små både, alle råber men de store æsker reagerer ikke, halvt forbi regnede de bestemt ikke med at der ligger endnu en lille L_23 er gemt inderst ved mærket. Skipper må skære op bagom og kysser Kong Kurs, eder og forbandelser farer spildt
imod en en kæmpe skrogside, med køl og ror halvt ude af vandet. Vi kæmper med
en halvt halet spiler og en halvt hevet genua. Jens hvæser at vi sejler på en bagbord
halse, men han tier da han får bommen i nakken. Elastikken sidder stadig på genuaen, ingen har i spændingen husket at slække den, vi kommer desorienteret ud af
mærkerundingen uden genua, og Do-Do smutter indenom sammen med en halv
snes andre.
Vi må have gang i skuden igen. Skipper beder om lidt disciplin, da vi lægger øret
til vinden lægger vi mærke til at Kong Kurs også ser ud til at have tabt pusten.
Do-Do er kommet 50 meter foran og de bliver stille og roligt udbygget til fem min.
på resten af turen.
Elter en rigtig lang spilertur med ﬁiskende vind kom et langt kryds som endte i
endnu en chikanebane som sluttede med mål. Denne sidste chikane var mere spændende end den første. Bådene var startet eñer handicap med de mindste først. Der
var derfor mange hurtige 10-m både igang med at krydse igennem banen da vi kom
den anden vej på de sidste hårde spilerskæringer, så der var nogle virkelig hårfme
passager ind imellem.
Vinderen af første start blev en gammel kending og igangpisker på adskellige L-23
ere Ole i sin H-båd Viola. Do-Do kom ind som nummer 2 i vores løb eﬁer en Dra-

23KLUBIWE
L 23 klubben har på opfordringer fra medlemmeme. indhentet tilbud på indkøb af trøjer i en
god og krallig kvalitet, med lange ærmer, lynlås i hals og logo med tryk af en L 23 er på
venstre bryst. Under tryk står der L 23 klubben.
Trøjerne kan leveres i orange eller gråmeleret med blå krave og blåt tryk i samme farve som
kraven.
I størrelsen large, x large, xx large.

Trøjeme kan bestilles hos fonnanden Michael Pedersen på tlf. 54850386.
Prisen for trøjeme er en special klubpris på kr. 200,00.
Ved køb af min. 5 stk. trøjer kan man få sit bådnavn påtrykt under logo af L 23 , for en

merpris af kr. 30,00 prtrøje.

bant 24_ Vi kom ind som nummer tre i Kmelock og Kong Kurs som nummer fem

Levering aftrøjerne vil være afhængig af interessen, da vi helst skal have trykt mere end en af

efter endnu en drabant.

gangen'
Robert.
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Michael Pedersen
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