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'Formandens / Bestyrelsens årsberetning 1999 - 2000.

Ja så er det igen tid til en beretning for I. 23 klubbens arhejdei
det forgange år.
Det har været en dejlig sæson med godt vejr. Med en rimelig
aktivitet i klubben.
Der er blevet handlet mange I, 23 , hvilket har giver Ilere
henvendelser til klubben om medlemskab, reservedele, og trim.
Vedr. trim kan vi henvise til I. 23 Nyt , hvor llans Jørgensen
l)en l4(l har
skrevet en udmærket trim guide.
Det ser også ud til at der er ved at komme gang i Ilere lokale
træf, hvilket er positivt.

Klubbens status.

Antal medlemmer p.t. ea. 202 heraf 21 passive.
Hvilket er et stigning på 8 i forhold til sidste år.

Gennemgang af klubbens opgaver 1999.

Afklubbens arbejdsopgaver kan jeg nævne vores alholdelse af
I,-23 klubbens DM 19991 Guldborg. [Ét samarbejde mellem
Guldborgland Bådelaug og Sejlforeningen Vikingen Nykøbing
F. Det kom der et rigtigt godt arrangement ud af som de
arrangerende sejlklubber kan være stolte over.
Det var klubbens indtryk at alle havde nogle gode dage i
Guldborg.
I modsætning til sidste år var der styr på vejret. Solen skinnede
og vi havde nogle dejlige sejladser. 'fil trods for at det blæste
valdigt op i den sidste sejlads mandag, og Ilere både måtte udgäi
lik vi ali/iklet alle 6 sejladser.
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lfin stor tak til alle deltagere såvel i land som på vandet.
Desværre var vi igen kun 14 deltagende både tilmeldt, men
med stor hjælp fra Sejlforeningen Vikingen og l. 23 klubben
lykkedes det at skalfe deltager nr. 15.
( llvad gør vi for at tå flere til at deltagei DM. )

Eller sidste sejlads på vandet mandag, kunne vi præsentere de
nye mestre.

Danmarksmester blev Den 148 Do - Do Niels
Mogensen med gaster.

nr. 2 blev Den 18 Killeloek Robert
Christensen med gaster.

nr. 3 blev Den 356 Vivaeissimo Michael
Pedersen med gaster.

lit stort tillykke skal lyde tra bestyrelsen.

Det kommende DM aflioldes afSejlklubben Snekken i
Vordingborg, hvor vi skal sejle sammen med 806 klubben. Et
arrangement vi i klubben er glade for er blevet. til noget.
Afholdes i dagene 27, 28 og 29 Juli år 2000.

Klubben håber at se mange L 23 sejlere, såvel kapsejlere som
tursejlere til DM 2000. Da der vil blive sejlet i et meget smukt
farvand, som kan kombineres med en ferietur.
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Dimsekasssen.
Dimsekassen er pt. leveringsdygtigei trøjer og kasketter med l..
23 logo.
Rorbøsninger, og spilerbeslag. Der kan bestilles hos
formanden.
Klubben er ligeledes igen leveringsdygtigei l.. 23 halvmodeller.
Der arbejdes i øjeblikket med at lå fremstillet en ny portion
skamtillingbeslag.
Klubben håber at det vil lykkedes at linde en der kan hjælpe
med en ny produktion
af nedgangsluger samt kistebænklåger i teak.

Telt/ ap udlejningen har der ikke været meget gang i.

Hjemmesiden.

Klubbens hjemmeside får vi stadig flere og Ilere besøg på , og
tlere af klubbens medlemmer er også flittige brugere af den. Vi
tår stadig meget ros for siden.
Hjemmesiden bliver løbende opdateret af klubbens web. master
John Nygaard.
lån stor tak til John for arbejdet med b_jemmesiden.
Adressen til klubbens hjemmeside er ændret til
l.-l'.l"'l`P://worldonline.dk/~L23
Klubbens e-mail adresse er l.23@lMAGE.DK

Dansk Sejlunion.

Det vigtigste der er at berette fra Dansk Sejlunionen er, at der
har været en livlig debat vedr. afholdelse af DM i de enkelte
klasser.
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l" ra Dansk Sejlunions side har man lagt ud til debat , om det
var forsvarligt at kalde det et DM når deri mange tilfælde kun
lige er 15 deltagere, på baggrund afdette har klubben den
holdning at vi vil holde fast i vores eget DM så længe som
muligt .
l mange tilfælde er det den eneste gang om året vi kan samle l5
ens både, at sejle imod.
Vi har dog i klubben trulfet den beslutning at vi vil lave det
forsøg ved det kommende DM at samarbejde med 806 klubben
. Ikke mindst for at gøre det attraktivt rent økonomisk for en
klub at afholde DM for L 23 klubben og andre klassebåds
klubber.
Klubben linder at 806 er den bådklasse der kommer L 23
klubben nærmest, såvel i sejlads
som på land.
Sidste nyt fra Dansk Sejlunion er at vi har fået nyt mål
pr. l2.()1 .2000 ved TA2000 760,4.

L 23 klubbens planer for den kommende sæson.

DM alholdelse afSe_jlklubben Snekken Vordingborg.
Afholdelse af kredsmesterskaber / træf i alle kredse.
Afholdelse af træfi alle kredse.
Indmeldelse af flere L 23 sejlere i klubben.

'lfil sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen, og alle medlemmerne
for stor opbakning gennem året.

Med håbet om en god sejler sæson.

På bestyrelsens vegne Michael Pedersen.

Sjælland Rundt 1999.

7. Løb

4. deltager `l`).EN 139 llappy l.-lour Søren
Christiansen, der blev nr. 5 i sit løb.

DliN 087 Le Momba Jesper Nøhr
DN F

DN"l`<`

Jensen DN IT
Regatta Fyn 1999.

deltagere ?

DEN 376 llaveje Michael Zöllnet

DEN 07l Eos Peter R.S.

Tuborg Fyn Cup. 1999.
( Bogense)
4. Løb

3. deltagere
Østergård

Chri stensen
Fyn Rundt. 1999.
( Odense sejlklub)
2. deltager
Munch

Grindsted

Nr. I

'Nr.2

Nr.2

Nr.3

DFN 330 Jazz

DEN 032 Panik

DEN 099 Karma

DEN 297 Cassi

6 8
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Kretlsniesterskaber.

Der har været alholdt Kredsmesterskaber / Træf i følgende
kredse.

Storstrøms kredsen vinder DEN 052 Tom
llansen (Virus)
( Sejlforeningen Viki ngens pinsestævne)
Sydfyn kredsen vinder DEN 194 Bjarne
Soelmark Nielsen ( Prins lb )
( Øhavet rundt )
Øresundskredsen vinder DEN 018 Robert
Christensen ( Killeloek )
( Jameson Whisky cup )
lsetjord kredsen vinder DEN 199 Svend
Aage I ,arsen (Thaviek)
(Bromesterskabet)
Køge Bugt kredsmesterskab Ingen 1. 23
deltagere
( Køge Bugt ugen)
Silkeborg kredsen vinder DEN 169 Povl
Fisker (Pir)
Bøgestrøms kredsen lngen 1. 23
deltagere
( Møn rundt)

Tak til alle kredskontakter, der har lavet et stolt arbejde for at
få et kredsmesterskab op at stå.

Referat af generalforsamling 2000

Nyborg sejlklubs lokaler den 19 marts 20()0. Kl. 14.00

Der var mødt 1 1 stemmeberettigede medlemmer til
generalforsamlingen

Ad 1: Laila Petersen forslås som dirigent. Der er ikke
andre forslag, så Laila bliver valgt.

Ad 2: Det konstateres, at generalforsamlingen er lovligt
indvarslet.

Ad 3: Formandens beretning: se bilag. Der var en lille snak om
nedgangsluger og stævnbeslag der vil blive indhentet. tilbud.
Skamlilingsbeslag er under fremstilling.
Beretningen godkendt.

Ad 4: revideret regnskab & pkt. 7 budget blev i kasserens fravær
fremlagt afClaus Si ggård , som kunne konstaterer at klubben
ikke eri økonomisk nød. Regnskab & budget blev godkendt.

Ad 5: Indkomne forslag. Ingen

Ad 6: Planer for det kommende år. Se formandens beretning.

Ad 8: Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Seti
lyset al` klubbens gode økonomi er det med glæde at
general forsamlingen endnu engang undgår stigninger.
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Ad 9: Valgi henhold til lovene 9. 1. Forinand Michael Pedersen
spurgte om der blandt de tilstedeværende var nogen der ønskede
at overtage formandsposten, da han lige har startet egen
virksomhed og tiden derfor var lidt knap. Efter en snak om
uddelegering a1`arbejdsopgaverne blev Michael enstemmigt
genvalgt. Kasserer John Nygaard blev enstemmigt genvalgt.
Sekretær Lars Østergaard ønskede ikke genvalg, bestyrelsen
foreslog llenning Jensen som blev enstemmigt valgt. Best.
lvledlem Povl Fisker blev enstemmigt genvalgt. Suppleant Erik
Nordholm blev enstemmigt genvalgt.

Ad 10: Revisor Claus Siggård og revisorsuppleant lelans
Jørgensen blev enstemmigt genvalgt.

Ad 1 1: Orientering vedrørende DM 2000. Laila formand for
Sejlklubben Snekken/806 klubben og Kim gav en fyldig
redegørelse for DM 2000, som for første gang skal atholdes for 2
bådtyper samlet. hvilket 806- L-23 klubben forventer sig meget
af i li'emt'iden. Se tilmelding og yderlig information andet sled i
bladet.

Generalforsamlingen foregik i en hyggelig atmosfære med god
ro og orden.

Viby Sjælland den. 21. Marts 2000
llenning Jensen
nyvalgt sekretær
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TILMELDINGSBLANKET
Vonnluononr; 26. - 30. JULI 2000

Husk ved tilmeldingllll Kopi af gyldigt klassebevis
Klub~dokumentation af Skipper og besætning.

Navn/Ej er: ................................................................................................. _.

Adresse: ..................................................................................................... ..

Postnr.: .................... .. By: ......................................................................... _.

Tll`.nr.: ...................... ..Mobiltll'.: ................. .. E.mail: ............................... ..

Besætning:

Skipper: ....................................................... _. Klub: ................................. ..

Gast: ............................................................. .. Klub: ................................. ..

(last: ............................................................. .. Klub: ................................. ..

Båd:

g Sejlnr.: ........................................ Sejlnr. .................................... ..

I 2
2 Bådnavn: .................................... Bådnavn: ............................... ..

Søsætning: ...................................... ..Optagning: ................................... ..

Præmier Der sejles om DS's DM. plaketter.
Desuden om klassemesterskabspokalen.
(L 23's vandrepræmie er udsat af Åges
Bådebyggeri i. Maribo). Herudover
udsættes præmier for hver 5. tilmeldte
båd.

Tilmeldingsfrist 16. juli 2000 (llusk alle skal være
medlem af en klub under Dansk
Sejlunion)

Tilmelding og Betaling Sejlklubben Snekken Vordingborg
v/ Keld Rossé Jensen
(ioldschmidtsvej 32
4760 Vordingborg

Tir. ss 34 et 35
§flaü_:_.cii11.21)Q1L@.st29r1.._<:J_l:

btttlzt/l19nte.å.t11et..t9Jedl§Lls§Ld;
raa/.a1s:ls1_<<:_11..l1.tn1

Tilnzeldiug via Interne!

Vedlæg check eller indsæt på:
Unibank konto nr.: 0040 5903-973-295

Bureau: Åbent fra onsdag kl. 140° - 180°
Tor, Fre.. Lør. 1<1.e*° ~ ^.>

Der vil blive arrangeret. en ordning med en vognmand. så både vil kunne
søsættes fra havnen. Søsætning inden for nedennævnte tider vil være u/b,
medens andre tider vil være efter regning fra vogntnanden.

Søsætning: Onsdag: kl. 16-17

Optagning: Søndag: (tidspunkt er alhængig at
afviklingen af sejladserne)

Tilmelding hertil SKAL med på "tilmeldingen"
13
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DM i Guldborg 1999

DM var som altid årets højdepunkt, træningen startede
allerede i maj, bl.a. ved at deltage i de lokale
aftenmatcher, som Sundby og Kastrup Sejlklub i
fællesskab afholder hver torsdag.
Årsagen til den intensive træning skyldtes at det kun
var ved hjælp af et kodylt vindspríng i sidste sejlads at
vi lige fik placeret Do-Do før Killerlock og dermed
vandt DM i 98 med mindst mulige margen. Men der
skal selvfølgelig også lyde en stor tak til Robert, fordi
vi alene fik lov til at sejle ”vores egen kurs” ind under
den store sorte sky.
Men tilbage til 99 og det idylliske Guldborgsund og
bredningen hvor sejladserne skulle finde sted. Det var
med stor spænding vi (dvs. Hans Kruse, John Runge
og undertegnede) sejlede ud til første sejlads. Var der
nu fart i skuden i mellemluft? Jazzen så ud til at
tordne af sted med sine nye Carlsen sejl. I hvilken
ende af li.nien skulle vi starte? Hvor på banen var der
fordel? Osv.
Vi besluttede at satse på det sikre og starte midt på
linien og i øvrigt holde godt øje med Michael i D-356,
som er lokal kendt.
Som sagt så gjort og vi hæderligt af sted.

15



Startlinien lå perfekt, så. bådene var pænt fordelt ned
over linien.
Der var gang i skuden, for hvert kryds sejlede vi en
båd op og vi rundede topmærket blandt de første. På
slørbenet gik det som vanligt lidt mere adstadigt, så vi
satte vores lid til krydsbenet, hvor vi da også nåede at
sejle førstepladsen hjem.
I anden sejlads gik det også godt, og tredje tegnede
fint indtil vi kom til topmærket, hvor det desværre
viste sig at spileren var pakket så godt, at den nægtede
at folde sig ud i fuld størrelse, så Hans løb snarrådigt
på fordækket, hægtede skøder af og foretog sig
underlige ting og gerninger, imens han hvæsede
”amatører” bag ud til cockpittet. Jeg følte mig ikke
personligt ramt af kritikken, men af en eller anden
grund var det altid John eller Hans, der pakkede
spileren resten af stævnet. Men fejl bliver som
bekendt afregnet kontant i L-23 klassen, så 4-5 både
nåede at passere os inden spileren stod. Det blev til en
tredjeplads. Som et plaster på såret, fik vi dagens
”kvaje præmie”. Da Hans så at det var en bamse,
handlede han igen på eget initiativ og spurtede op og
hentede den med ordene, ”den skal mit barnebarn hà”.
For alle der var med i Guldborg, er det unødvendigt at
fortælle, at Hans var blevet
( en meget stolt) morfar.

16

Næste dag søndag blev det til to førstepladser, så vi
kunne med god samvittighed fejre resultatet til
stævnefesten, der mod sædvane først sluttede ved
totiden. Enten er L-23 sejlere blevet ”sejere” med
årene, eller også var det den gode spillemands musik
og det gode selskab der holdt folk oppe. Det var en
stævnefest med ”sand på gulvet” som Viggo* plejede
at sige.
Mandag morgen var der heldigvis ingen vind, så en
udsættelse af sejladsen var en kærkommen lejlighed til
at sidde og rehabilitere sig over morgenmaden.
Ved 1 1-tiden kom vinden og vi gled ud til banen i en
svag brise der langsomt øgedes og som det ofte sker,
måtte vi hurtigt skifte til fok efter at varselsskuddet
var affyret. Det viste sig at være en fornuftig
disposition, da vinden blev ved at tiltage i styrke.
Killerlock gjorde som den eneste båd et par heroiske
forsøg på at sætte spiler på løberen, men så snart den
stod tog båden selv over, så Robert måtte opgive og
skifte til en spilet fok som resten af feltet.
Alle både kom på trods af det hårde vejr godt i havne
igen og efter præmie overrækkelsen og den
traditionelle vandgang, pakkede Vi sammen efter et
supert DM både til lands og til vands.

17



Viggo* Se_jlede i tidernes morgen med Lars Olsen i
”Art 81” inden han steg over til en L-50, for siden
at sætte kursen mod USA.
Det kunne være sjovt at høre hvad der siden er
blevet af Viggo og L-50`eren!

Nils
ID-148, Do-Do

4*4
EURO ir
å./'I/'tf

.'\l|`,1P'°

Euro Sails - Skovshoved Havn
2920 Charlottenlund

T|f.s1eaz21o-Faxa1ea7242
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Hvorfor deltager man ikke i
Generalforsamlingen i Nyborg ?

På en dag hvor vejret viste sig fra sin bedste side, med høj klar
himmel og masser af sol og en let vind, kunne mange L-23
sejlere nok drømme sig ud på vandet til en dejlig sejltur med
familien og rnadkurven -- men vel ikke den 19. marts?

Men hvor var alle L-23erne så henne?

De var ikke til generalforsamling ~~ hvorfor?

Med I 1 sjæle som repræsenterede 9 både, hvor 8 sejler
kapsejlads, sarnt 2 deltagere fra 806 klubben i Vordingborg,
må det vel konstateres at det ikke er generalforsamlingen der
har den store interesse. Det er ellers her at alle kan fremkomme
med deres gode ideer og meninger og så er det _jo også her de
”store” beslutninger tages for resten af året.

Der må da sidde masse L-23 ejere som har lyst og interessei at
snakke om andet, end top-og bundmærke og hvem der er
kommet først i mål eller har kvajet sig mest på banen. Hvor er
week-end sejleren « sommerferie sejleren - langturssejleren
Ja hvor er familiesejleren? Eller er der slet ingen?

llenni ng
D-3 92

19



Da vi alle har samme interesse - nemlig det
pragtfulde skib der hedder L-23
- burde vi vel kunne mødes til hygge over en kop øl
eller et glas rødvin, uden at vi hver gang skal se hvem
der sejler hurtigst, men udveksle gode ideer og
forbedringer m.m.m. på vore skibe. Det kunne jo
være, der var en revisor der havde en god fidus til at
spare lidt i skat!

Jeg håber atjeg med dette indlæg kan få bare lidt gang
i debatten:

”Hvad skal vi med vores L-23 klub”?

Send jeres kommentar/ mening til:
L-23 Nyt
Toftevangen 20,
4130 Viby Sjælland.
e-mail: boserup@mad.dk

Mange venlige hilsener
med håbet om en rigtig god sejlersæson.
Henning Jensen
D.-392

20

Krible Krable Cup.

Øresundskredsen opfordre alle L-23 at sætte X i
kalenderen den 19-20 august, for igen i år afholder
Vedbæk Sejlklub Krible Krable Cup.

Krible Krable Cup består af 5-6 små korte OL-baner
over 2 dage.

Killelock / Øresundskredsen forslår at Krible Krable
Cup fremover bliver kapsejladserne hvor vi afltolder
vores kredsmesterskab på grund af de fine forhold og
de gode baner.

Tilmelding til Vedbæk Sejlklub
Tlf. 45 89 10 35

21



Efterlysning

D-55 Trine fra Stubbekøbing mangler en
agter pulpit I

Hvis der er nogle der vil sælge en eller ved hvor der er
en til salg vil:
Jess Andersen
Slotsmarken 13
4850 Stubbekøbing. ~ P /-~
Tlf. 54 44 12 61
Meget gerne ha et ring ntÉ"'*DAN

" 32961296
jan Hansen Dan-Sails

Sturlasgade 12 K
v/ Islands Brygge

2300 København S.

navigator

KREDSKONTAKTER....................
BCltI.`rF.S'l`R0l\flS KREDSEN 1)-129

lSIl<`.l'<`.l( )R I) K Rlil )SEN D-250

KOGIJ. 1<ll.I(fl'l` KRl;`l)Sl".N D-140

l..ll.l .l^1lfl.4iIl.'l'S KRlfIl')SEN 1)-306
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