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Jan Nielsen - D 250
Stationsvej 10 - 4320 Lejre - Tlf. 46 481930
'|an@L23klubben.dk
Kapsejlads - Kredskontakter - nye ideer.

Ole Rasmussen - D7
Birketvej 89- 4941 Bandhom - tlf 22415622
ole@L23klubben.dk

Erik Andersen - D239
Tjørnevej 63, Fensmark - 4684 Holmegård
tlf. 30296426 erik@L23klubben.dk

Povl Fisker - D 169
Georg Krügersvej 176 - 8600 Silkeborg
Tlf 86 845113
povl @L23klubben.dl<
Ansv. redaktør L 23 Nyt- klubstander

Per ,,Amok“ Nielsen - D 176
Tandrupvej 8A - 2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 43 548043
per@L23klubben.dk
Telte - reservedele - sponsorer - m.v.

Hans Jørgensen - D 140
Havlykkevej 9- 4900 Køge -Tlf. 56 652404
hans@L23klubben.dk
Kapsejlads - webmaster

Jesper M Nielsen _ ( gast på D 140)
Tangstien 5-4600 Køge
Tlf:56634464
jesper@L23klubben.dk.

Formanden har ordet
Så er foråret, ja næsten sommeren over
os. Idag, hvorjeg sidder og skriver
denne lille epistel, skinner solen, og jeg
sveder, både fordi det er dejligt varmt, og
fordi jeg har lovet min redaktør det for
noget siden, men der er hele tiden
kommet en mand med en slæde i vejen.

Jeg håber, I alle er kommet godt i gang
med sejl sæsonen, selv vedjeg ikke
endnu, om vandet kan bære, da jeg på
grund af en knæ operation ikke har min
båd klar og i vandet endnu.

Da jeg regner med Povl gengiver
bestyrelsens beretning fra den gode
velbesøgte generalforsamling i marts, vil
jeg her blot nøjes med at glæde mig over
den positive udvikling L23 klubben har
været i de sidste par år.

I dette blad kommer invitationen og
tilmeldingen til DM 2004, årets største
arrangement, og hvis forhånds-
prognoseme holder, og det gør de
selvfølgelig godt og vel! Så burde vi
kunne slå deltager antallet i Køge, hvilket
vil glæde både mig og bestyrelsen, og
med de mange nye sejl, der er købt, må
der være en masse der skal ud og lufte
garderoben.

Selv om DM for mange har en første
prioritet, så glem ikke årets andre
arrangementer Matchrase i Skanderborg,
Fyn Rundt, eventuelle lokale træf og
kredsmesterskaber.

Fra bestyrelsens side beder vi jer
tilkendegive jeres holdning til at afholde
DM 2005 i Juelsminde. Bestyrelsen har
set nærmere på forholdene i Juelsminde.
Der er rigtig gode faciliteter og et godt
farvand at sejle i, og efter et par møder
med repræsentanter fra Juelsminde
mærker vi en god og positiv holdning til af
afholde DM for os. Et DM i Juelsminde
giver gode muligheder for Århus bugtens
sejlere, og desuden en god chance for en
bedre kontakt til L 23 sejleme på Fyn, og
for de mange aktive L 23 sejlere fra
Silkeborg og Skanderborg vil det være
rart med en lidt kortere afstand.

Da vi i bestyrelsen ikke ønsker at sætte
den store fremgang i deltagelsen i DM
overstyr, og i øvrigt altid geme vil høre
medlemmemes mening, vil jeg bede jer
om på hjemmesiden at tilkendegive jeres
mening, på det spørgeskema som findes
der. I er også velkommen til at ringe til
mig, hvis I ikke er på PC'er.

Lad os sammen gøre det sjovt, socialt,
hyggeligt og spændende at være L 23
sejler. Jeg håber, at vi mødes rigtig
mange gange i denne sæson.

God sæson og knæk og bræk.

Sejlerhilsen D 250 Jan Nielsen
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DM afhgldgs i ugg 30, fra den 21 til 0 Tag familien med til DM, der er også store
den 25 juli oplevelsesmulighed for dem der ikke skal sejle,

; tag for eksempel en tur r .
Programmet ser ihovedtrækkene således ud:
Onsdag ankomst og måling og kontrol - og åbning af stævnet ved Lensgreve Adam f H (3)
W. Knuth og Lensgrevinde Chalotte Knuth Knuthenborg, ( som ejer havnen ) Å W i dj

I

Torsdag sejles 3 sejladser med første start kl. 10.00. K 0
Fredag sejles 3 sejladser med første start kl. 10.00. p 1 _ , »
Lørdag sejles 3 sejladser med første srerr id. 10.00 _ herefter præmreuddeiirrg og i 9 ' 9 5 0 .
stævnefest.
Søndag er afsat som reservedag hvis der om lørdagen ikke i alt er sejlet 4 sejladser.

Banen bliver i området ud for Bandholm.
Stævneleder bliver L23 sejler Per Løbner Pedersen. J
Banedommer bliver Kim Kristensen fra Kragenæs. I
Indbydelse og traktementer bliver noget lignende som i Køge.
Der bliver mulighed for tihnelding via klubbens hjemmeside.
Derbliver anvist mulighed for campingplads nær havnen.
Der opstilles et festtelt på havneområdet. N
Bandholm har sikret sig nogle sponsorer bl.a. moleøl fra Maribo er på plads.

Safaripark

Fra Østsjælland vil der week-enden før DM blive arrangeret fællessejlads til
Bandholm, muligvis startende med at vi mødes i Bøgeskovshavnen fredag aften.
Lørdag sejler vi samlet til Vordingborg og om søndagen til Bandholm.

Se mere om stævnet og r
tilmelding de næste sider

Billedet viser Bandhohn Havn

Side 4
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Referat fra L 23 klubbens ordinære
generalforsamling den 21. marts2004.
Fomranden bød velkommen og
takkede medlemmerne for det store
fremmøde i Køge Sejlkubs lokaler.
Som pkt. l. på dagsordnen skulle der
vælges en dirigent, bestyrelsens forslag
var Svenn Bekmose fra Køge Sejlklub,
som blev enstemmigt valgt uden
modkandidat. Han konstaterede
generalforsamlingens lovlighed i.h.t.
klubbens egne vedtægter.
Som næste punkt aflagde formanden
bestyrelsens beretning fra det forløbne
år. Formanden henviste til det høje
aktivitetsniveau der har været det
forgangne år, og fremhævede bl. a. den
øgede medieopmærksomhed ,
Politikkens lørdagstillæg den 26. aug.
Hvor Tom Hansen, Virus D 52,
repræsenterede klubben og L23”rn på
bedste vis. Senere en god stor
reportage i Bådmagasinet nr. 11.
L23 Klubbens stand på bådmessen i
Bella Centeret blev besøgt afmange
interreserede besøgende, såvel
medlemmer som besøgende som viste
interesse for L23'm. Endvidere havde
vi besøg bådebygger Åge Larsen som
har bygget de fleste L23'r. Tidligere
formand, æresmedlem og stifter af L23
Klubben RolfJonshøj, samt formanden
fra Dansk Sej lunion. Formanden
takkede de involverede medlemmer for
de mange timer og arbejde som var lagt
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i gennemførelsen afmessearangementet.
Klubben har det forgangne år har haft
en stor medlemsfremgang, det blev til 20
ny aktive og 11 passive medlemmer. Af
øvrige arrangementer blev omtalt
følgende i kronologisk rækkefølge:
Matchrase i Skanderborg 24-25 maj,
vinder Povl Fisker D169. ~ 31.5-1.6.
Kredsmesterskab i Storestrømskredsen,
vinder Jørgen Rasmussen D208 Seastar.
Køge Bugt kredsen, iVallensbæk
aflroldte man ” tune up ” i hele juni med
deltagelse af 11 både, som afholdt en
afsluttende kapsejlads som blev vundet
afRobert Christensen D18 Killelock .
Som bekendt blev det Nils Mogensen
som vandt DM for andet år i træk, og
her rettede formanden samtidig en stor
tak til Køge Sejlklub for' det flotte DM
2003 stævne. Silkeborgkredsen,
Albanicup blev vundet afJan Fuglsang
D 177. Køge Bugtkredsen aflroldt
kredsmesterskab 20-21 sept., vinder
Hans Jørgensen, D140, med 8
deltagere. Silkeborgkredsens
kredsmesterskab 4-5 okt vinder
Haakon Østerdal D390 Kukla, 9
deltagere. ( kredsmesterskabs deltagere
rekord i 2003.)
Afandre vigtige arrangementer
fremhævede fomranden de
aftenarrangementer som har været
afholdt i Vallensbæk med 65 deltagere,

34 både var repræsenteret, og i
Silkeborg Kredsen med 40 deltagere 23
både. Til slut rettede formanden en stor
tak til alle medlemrner som i årets løb
havde bidraget til klubbens høje
aktivitetsniveau, samt til sine
bestyrelseskollegaer for den indsats som
var blevet ydet i det forgangne år.
Dirigenten fremlage formandens
beretning til debat, som efterfølgende
blev godkendt med stor aplaus.
Herefter blev klubbens regnskab for
2003 fremlagt, som viste et lille
minusresultat på kr. 2.247 kr. dog 963
kr. mindre end det budgetterede.
Klubbens aktiver er opgjort til 63.998,
herafca. 48.000 kr. i likvid kapital.
Regnskabet blev efterfølgende
godkendt
Pkt. 5 på dagordnen var indkomne
forslag, bestyrelsen ændringsforslag til
vedtægtsændring afprg. 6.4, som blev
vedtaget, som efter ændringen lyder:
enhver ordinær generalforsamling skal
indkaldes med mindst 3 ugers varsel -
den anden ændring var: øvrige forslag
som ønsket behandlet under en
generalforsamling, skal være bestyrelsen
i hænde senest 2 uger før aflroldelsen.-
Endvidere havde bestyrelsen fremlagt
forslag til en ændring i klassereglen, som
i al sin enkelhed gik ud på at slette
nuværende 6.5.02, som lyder: Ved
Damnarksmesterskab skal ejeren eller
mindst en afdennes nærmeste familie
deltage aktivt. Bestyrelsen kan i tilfælde
af sygdom eller andet fraværd i enkelte

tilfælde dispensere fra ovenstående.
Hans Jørgensen begrundede forslaget,
og henviste til at en vedtagelse kunne
åbne nye muligheder for fremgang i
klassen. Efter en længere men seriøs
debat med indlæg og kommentarer, for
og imod fra en række af de fremmødte
medlenrmer, lod dirigenten dette forslag
gå til afstemning, som efterfølgende blev
vedtaget med stort flertal.. NB: se
vedtægstændringen andet sted i
bladet.
Pkt. 6. Bestyrelsens planer for
kommende år. Der blev orienteret om
det konrrnende DM som i år afholdes i
Bandholm på Lolland, og i øvrigt henvist
til den aktivitetskalender som var trykt i
L23 Nyt°s februar nr. Herunder luftede
bestyrelsen ideer om ændring i klubbens
kredsstruktur, idet deri visse kredse
ikke foregår aktivitet, og om man ved at
lave en anden inddeling, eksempelvis en
inddeling som svarer til den som gælder
i DS. Dette emne førte også til en ivrig
debat, hvor de fleste afviste bestyrelsens
ideer om en forenkling med at det i sig
selv sandsynligvis ikke ville bidrage med
øget aktivitet i de ” døde ” områder . Da
emnet ikke var til afstemning, er det
forsat op til bestyrelsen at overveje hvad
den vil kan gøre ved dette spørgsmål.
Pkt. 7. Budget for 2004. som viser et
underskud på minus 8.000 kr. blev
enstemmigt vedtaget
Pkt. 8. Bestyrelsens forslag om uændret
kontingent for 2004, ligeledes
enstemmigt vedtaget.
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Pkt. 9. Valg afbestyrelse. Formanden
blev genvalgt uden modkandidat,.Ny
kasserer blev Erik Andersen D239
Fleur, nyt bestyrelsesmedlem Ole
Rasmussen D7 fra Bandholm. Som
suppleant blev Hans Jørgensen og
Jesper Nielsen genvalgt.
Pkt. 10. Ny Revisor blev Michael
Nielsen D68 Hov, revisorsuppleant
Hans Chr. Thorsen D 8.
Det blev ved denne lejlighed leveret en
stor tak for mange års indsats til begge
afgående bestyrelsesmedlemmer, nemlig
Mogens Dilling som udtrådte som
næstfonnand, og Claus Siggård som
takkede af for sin anden periode som
kasserer.
Pkt. 1 1. Eventuelt. Forslag til aflroldelse
afDM 2005 i Juelsminde blev fremlagt
afbestyrelsen, hvor undertegnede
sammen med Poul Erik Andersen og
Flemming Gräss fra Skanderborg havde
haft et indledende møde med
repræsentanter fra Juelsminde Sejlklub.
Farvand, klub og havne faciliteter er i
top ligesom klubbens erfaring med
afholdelse afDM er stor. Et enkelt
problem kan måske stå i vejen, nemlig
at klubben af forskellige praktiske
årsager ikke afholder stævner i juli
måned. Da der overvejende var positive
reaktion på forslaget vil bestyrelsen
aktivt arbejde videre på dette, og
forsøge at have en afldaring og et
bindende tilsagn klar inden kommende
DM.
Da der til denne generalforsamling var
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annonceret salg af klubbens Cockpit
telte på en auktion efterfølgende, syntes
emner til diskussion under eventuelt at
være udtømte. Så dirigenten takkede af
og formanden frk ordet for en
afsluttende bemærkning, inden man gik
over til annoncerede auktion, som blev
professionelt ledet af Per (amok)
Nielsen. De 4 telte af for skellige
årgang og kvalitet:
Telt 1, budpris 1000 kr blev solgtfor
3200, telt 2 budpris 700 kr., solgtfor
1600 kr., telt 3, budpris 700, solgtfor
2150 kr og afslutningsvis blev telt 4
med budpris 300 kr solgt for 800 kr.
De 4 nyere ejere som kunne drage
hjem med der deres nj/erhvervelse,
om end lidt dyre en de havde håbet
på. Og klubben som de seneste år
næsten ikke har haft teltene udlejet,
kunne lægge godt 7.500 kr i kassen.

Referent Povl Fisker D 167 Pi”r.

Foto Povl Fisker

Formanden aflægger årsberetning for det forgangne år.

Billedet til højre er før
aktionen over klubbens
cockpittelte. Som refereret
på foregående side
indbragte auktionen godt
7.500 kr. i klubbens kasse.

Per var auktionarius og
styrede auktionen meget
profesionelt og mellem
budene fra forsamlingen,
bød Per bud ind f ra
medlemmer som ikke
kunne være tilstede . Det
blev dog tilstedværende
medlemmer som tog alle
teltene med fra auktionen
foto: Povl Fisker
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Velkommen til nye medlemmer siden sidst!

Aktive:
D142 - Ove Nielsen
D 303 Søren M andersen
D 12 Claus Frørup
D 228 Ole Jeppesen
D 157 Grith Ejstrup
D 9 Bent Jacobsen
D 333 Konni Larsen
D 34 Erik Johansen
D 305 Kjeld Christensen
D 226 Merete S. Lintrup
D 340 Ole Falkenberg

Kvalitetssejl fra
Klippeøen
Nye sejl / reparationer

Lars Østergård &

Jesper Blomquist

Pæregårdsvej 4

3779 Allinge
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D 63 Per Nielsen A , 3
D 24 Mike Rasmussierí-_,.'
D 3 Mrerreer Weber Häfisen
D 301 Claus Pedersen
Plsfi
Ruddy Oudal
Jan A. Larsen
Bent Rasmussen
Harry Ernst
Mike Nygård Jensen
Christian Fuglsang

oooooOooooo---------------------------- --

TEJW$E'J`É.£ü§'-'F
Tel. +45 4390 ÉÖOO - FOX'. +h-415 4399 ÖOÖO

_ f""~` \ vV\1V\N.|t)l`ll'1lTlG$l.Cll< ' mOll@|Qh001Cl5l.dk

Sponsor ved DM 2004 *
ieandherm min
se omtale andet
sted i bladet. _,-___. SAILS

Skovshoved Havn
2920 Charlottenlund
Tlf/fax 39 6320010

--------------------------- --ooooOooooo--------------------------------

-et symbol på kvalitet

Totalløsníng på alt ríggerorbejcle
udføres i vor 2000 mf topmoderne riggerhol

MASTER 1' BOMME ' STAGER
, srÅENor: oe LØBENDE rue - ovrorw

RODRlG 0 RULLEFORSTAG
Hl*l.OW REEFER RULLEBOMME

Master op til l8,5 meter; hentes og bringes på vor trailer

john Most A/'S - tunilwej 12 - DK-2670 Greve



Sponsorer ved DM 2004.

Marine ,
Når det gælder ny motor til båden l

Maribo når du vil købe og sælge
ejendom

NÆGLEHN
EDC
'T'

4 *
EURO*1å' 'Sponsorerer en ny l

L'-:'_F' Pentex Genua...
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Indbydelse til L23 DM
Bandholm Sejlklub

den 21/7 til 25/7 - 2004.
Bandholm Sejlklub, i samarbejde med L23 Klubben, indbyder hermed

til Dansk Sejlunions DM for L23 i Knuthenborg Havn Bandholm i
dagene fra 21 til 25 juli 2004.

Sejladsbestemmelser: Der sejles efter de i kapsejladsregleme (RRS) definerede
regler, DS sejladsbestemmelser, SKSF”s forskrifter, statutter for DM i sejlsport,
klasseregler for L23, samt dette stævnes sejladsbestemmelser. Stævnekategori A. Det
kan forventes at bådene skal bære stævnereklamer.
Pointberegning: Lavpointsystemet, kapsejladsreglernes tillæg A4 benyttes. Ved
pointlighed gælder tillæg A8.
Bane og Sejladser: I området ud for Bandholm Havn, sejles op/ned bane med
topmærke, afvisermærke og gate som bundmærke. Banelængden totalt vil være ca. 4
s.m. Der forsøges afviklet 9 sejladser ialt. Torsdag sejles 3 sejladser. Fredag sejles 3
sejladser. Lørdag sejles 3 sejladser. Der kan dog afvikles 4 sejladser på en dag. Alle
dage er første sejlads start kl. 10.00. Lørdag startes ingen sejlads efter kl. 14.00 .
Søndag er reservedag, såfremt der ikke er sejlet 4 sejladser svarende til ca. 6 timer
samlet sejladstid.
Kontrol af både og udstyr: Onsdag den 21/7 kl. 15.00 til 18.00 foretages kontrol af
bådene i henhold til L23 Klubbens klasseregler. Fra kl. 15.00 til 17.00 vil der være
kontrolmåling af sejl i festtelt ved klubhuset. Alle sejl, som ikke har været godkendt
ved et tidligere DM, skal kontrolmåles og stemples. Det bemærkes at spilere i følge
kapsejladsregleme skal vær forsynet med sejlnummer ll Kontrol af både, udstyr og
sejl kan forekomme under stævnet.
Både og teltplads: Man ligger gratis i havnen i ugen under stævnet. Mulighed for at
ligge på Campingplads 600 m fra havnen. Der ydes speciel rabat til DM deltager, og
lejrpas vil ikke blive krævet, hvis et sådan ikke haves. Reservation afplads kan ske
på tlf.: 54788485.
Deltagere: Jvf. statutter for DM i sejlsport. Bådens ejer skal være medlem af L23
Klubben. Øvrige krav til deltagere se klassereglerne. VIGTIGT !!!! Husk alle
deltagere skal dokumentere aktivt medlemskab af en sejlklub under DS.
Båden skal have en gyldig ansvarsforsikring,
Præmier: Der sejles om DS's DM plaketter. Der er præmie for hver 5. tilmeldte båd.
L23 - Klassemesterskabspokalen (Vandrepræmie udsat af Åges Bådebyggeri Maribo)
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Festmiddag / aftensmad:
Torsdag (Kl. 19. alle dage), fredag molejazz på havnen og lørdag festmiddag.
Tilmeldingen er bindende og betaling skal ske ved tilmeldingen. Madpakker vil blive
smurt og udleveres ved morgenmaden.

Tilmelding og betaling:
Senest mandag den 5 juli 2004. Startgebyr er 1000 kr. som også dækker morgenmad
og frokostpakker for hele besætningen. Ekstra gebyr på 500 kr. ved for sen tilmelding.
Tilmelding kan også ske via L23 Klubbens hjemmeside eller til stævnets leder:
Per Løbner Pedersen
Skovbrynet 24
4930 Maribo.
Tlf.: 54780563 Mobil: 20412410
E-mail: plp@post3.tele.dk

Betaling kan ske på konto i Sparekassen Lolland: 0682-000-10-21761 ,
Bandholmsejlklub, Danmarksmesterskab 2004. Husk og opgiv sejlnummer.

Bureau:
I havnehuset, åbner onsdag kl. 15.00 -18.00. Øvrige dage fra 6.30 til 8.00 og kl. 15.00
- ? ? Her udleveres sejladsbestemmelser og der vil være kontrol af dokumentation for
gyldigt medlemskab som krævet af Dansk Sejlunion, samt gyldig ansvarsforsikring.
Sejladsbestemmelser vil også være tilgængelige på L23 Klubbens hjemmeside.
Gratis søsætning og optagning:
Onsdag den 21 .juli, fra kl.l 5 til 16.vil der være mulighed for søsætning med mobilkran.
Optagning af både sker søndag den 25. juli kl. 9 til 10. Ønskes kranhjælp skal dette
angives ved tilmeldingen.

Folk som ikke er på vandet har mulighed for at nyde Knuthenborg Safaripark,
som tilbyder et specielt arrangement for L23-familierne. Man møder dyrene i
staldene lørdag morgen 8.30,_før disse lukkes ud.
Af hensyn til planlægningen kræves der tilmelding. Mere herom kan læses på
L23 Klubbens hjemmeside under DM2004.

Stævnesponsor på havnen vil være EDC Mæglerne Maribo.

Stævnet åbnes onsdag kl.18. af Lensgreve Adam W. Knuth og
Lensgrevinde Chalotte Knuth. Knuthenborg Gods.
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Tilmeldingsskema til DM 2004 i Bandholm.
Sendes til:

Per Løbner Pedersen
Skovbrynet 24
4930 Maribo.
Mærket: L23DM

_ Husk ved tilmelding eller senest inden stævnets start at dokumentation for hele
besætningens medlemskab af en sejlklub under Dansk Sejlunion.
Ejers navn:
Adresse:
Postnr.: By.:
Tlf.nr.: Mobil.: ?__íE-mail:M
Besætningen:
Skipper: KlubíM
Gast: KlllbiM_M_
Gast: Klub: _í___M_
Båd: L23 sejl nr.: __:_í___
Bådnavn:
Ønskes søsætning ja/nej : Ønskes optagning ja/nej:____í
Bemærkninger:
Startgebyr incl. morgenmad og frokostpakker til hele besætningen kr. 1000
Middag torsdag á kr. 100. stk. kr.:M
Middag fredag á kr. 100. stk. kr.: ___ `
Festmiddag lørdag á kr. 175. stk. kr.:_::

Lørdag morgen besøg i Knuthenborg Safaripark incl. entre for
hele dagen.Voksne fra 12 år a kr. 150 og børn 4 - 11 år a kr. 80.
Ialt antal personer: Betaling på dagen..

Ialt.: kr.
JA/NEJ - Beløbet er indbetalt på bankkonto: Sparekassen Lolland
Konto: 0682-000-10-21761
JA/NEJ - Beløbet er vedlagt på check.

du kan også tilmelde dig elektronisk via L23 Klubbens hjemmeside!
www.L23klubben.dk
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Planlagte
arrangementer

i 2004.
Maj:
Lør-Søn . 15/16 maj. Spring Cup. bl.
a. for L23 iVallensbæk Sejlklub.
Lør-Søn. 29/30 maj (pinsen) L23
Match race i Skanderborg.

Juni:
Fred-Lør-Søn. 4..6 juni - Classic Fyn
Rundt fra Kertemine Sejlklub.
Lør-Søn 19/20 juni L23 Tune-up
stævne, Køge Bugt ( arr. Vallensbæk
Sejlklub)

Juli:
onsd-tors-fred-lørd-søn. 21 ...25 juli,
DMiBandholm.
(program og tilmelding i dette L23

Nyt)

Sept:
Lørdag den 25. sept.. ,, Last fight“, L23
Kredsmesterskab i ,,Lillebæ1tskredsen
,, afholdes i Dyvig, se omtale på side
18

Oktober:
Lør-Søn. 2/3 okt. L 23
Kredsmesteskab for Silkeborgkredsen.
( Silkeborgsøeme)
Side 16 S1C1C

Tirsdagssejladser i
Køge Bugt i juni måned
Både fra andre kredse, der ønsker at
dyste mod os andre i juni måned, kan
deltage i kapsejladserne for kr. 100,00.
Havneplads til et mindre antal både
stilles til rådighed afVallensbæk Havn.
Tilmeld dig til dette direkte til
amok@tiscali.dk - så sørgerjeg for
resten. Sejlerhilsen fra Per ,,Amok“.

Tune up Cup for L 23 i
Vallensbæk Køge Bugt
Kredsmesterskab
Lørdag d. 19. juni og
søndag d. 20. juni.
Vi afholder et opvarmnings stævne til
DM i lighed med sidste år. Prisen bliver
kr. 200,00 pr. båd. Der bliver 4 - 6
sejladser. Endeligt program laves, når vi
ser hvor mange der tilmelder sig.
Sejladseme er samtidig Køge Bugt
Kredsmesterskab
Tilmeld dig til dette direkte til - så
sørgerjeg for resten.
Sejlerhilsen fra Per ,,Amok“.

Fyn Rundt : Se næste side med
tilmeldingsskema, du kan også gå på
nettet, adressen er: www.fynrundt.dk

Tilmelding til Classic Fyn Rundt 2004
Send dennne tilmeldelse l udfyldt stand sammen med en crossed check kr 450 O0 til

Classic Fyn Flundt's sekretariat : gif' 'N00
VI Annelise Sørensen É Q,
Musvågevej 30 J
5210 Odense NV " '

O3 , gå
Eller: Send tilmeldingen som vedhæftet til til info@f nrundt.dk,
og overfør deltagerbetalingen til vores bankkonto :

Nordea reg nr. 2376 konto nr. 7554688327

Husk ! Tilmeldingen er ikke gældende før sekretariatet har modtaget
betalingen.

Ejer/skipper:

Adresse:

Postnr./By:

Land :

Tlf. nr:

Bådens hjemsted:

Bådens navn:

Bådtype:

Certifikatnr.:

Skrogfarve:

Nr. isejl:

Underskrift:

Tilmeldingen er bindende.

Føreren bekrætterved sin underskrift på denne tilmelding, at båden er i sødygtig stand
og behørigt udrustet, samt at besætningens størrelse og erfaring er tilstrækkelig for at
gennemføre sejladsen på betryggende måde i al slags vejr.
Dommerkomiteen forbeholder sig ret til at afvise et fartøj som ikke skønnes egnet til
sejladsen.



Nyttige oplysninger:

Værft som har bygget mange
L23 tilbyder:
Trademaster udskåret klar til pålimning
og lim hertil..
Aluvinduer som passer til L23..
Aptering eller dele hertil udskåret..
Diverse beslag..
Giver også tilbud på montering af
ovenstående.
Kontakt: Peter Bjøm Olsens Bådeværft
ApS, Strandvejen l, 4850
Stubbekøbing.
Tlf.: 54441516 eller E-mail:
olsen.yacht@post.tele.dk
Medarbejder - Daniel Jørgensen mob.:
2 143 1 959

C1ElStCDØI`S. . Ønsker du en
gasteplads eller mangler du en gast til
din L23 så send en note.
Eller kontakt ..
Poul Schilling D82 hjælper geme med
formidling af gaster -
e-mail: ps@schilling.dk

Søger gasteplads til DM:
Brian Hansen - Århus - 86 183420
Lars Østergaard - Allinge - 56 480746

Side 18

Lillebælt Kredsen.
Last Fight, den 25 sept.
Dyvig Bådelaugs kapsejlads: Last
Fight, som foregår den sidste
lørdag i september på Alssund ved
udmundingen i Åbenrå Fjord. Det er
et supergodt arrangement, 2
sejladser med up/down-baner og
om aftenen stor fest i teltet med
levende musik og hvad dertil hører.
Det ville være rigtig fint, om vi
kunne samle mindst tre L23'ere, så
vi kunne få vores eget løb. Det
kunne så eventuelt figurere som et
kredsmesterskab. Måske ville et par
både fra Sydfyns Kredsen slutte sig
og øge feltet. I alt kommer der 60
til 80 både, mange år efter år, og
fordeler de mange gode
sponsorpræmier mellem sig. Så:
Kom til Last Fighti Dyvig lørdag d.
25. september.

Eventuel henv. til: Dan List-Jensen,
D 174 , Vojens, tlf. 74507382
Se også: www.db-dyvig.dk

 

Generalforsamlingens bestyrelsen, som ønskes behandlet.
Øvrige forslag, som ønskes behandlet

godkendelse af et par under en generalforsamling, skal være
Vedtægtsændringer som bestyrelsen i hænde senest 2 uger før

afholdelsen. Disse forslag sendes derpå
[il m@d]@mmeme_

EHDVCI' Ofdlnæf gGDCI`8lfOI`SE1IIlllHg som tidljgefe ved

skal indkaldes med mmdst 3 Ugers Danmarksmesterskab skal ejeren
VarS91, 08 en ekstfadfdmæf eller mindst en afdennes nærmeste
genefalfofsamlmfå der er kfæVet af familie deltage aktivt. Bestyrelsen
mindst 1/3 af de stemme- berettigede kan i tilfælde afSygdom eller ander
medlemmefl ddg mmdsf 15, indkaldes fraværd i enkelte tilfælde dispensere
senest 1 måned efter fremsættelse af fra Ovenstående ER NU SLETTET,
kravet. Indkaldelsen skal indeholde eg der er herefter ingen krav til er
dagsorden og bilægges de forslag fra ejeren skal være ombord.

Foto Povl Fisker
Fra årets Bådmesse, hvor L23 klubben med står succes havde sin egen stand, blev
besøgt af mange interreserede, og masser af nuværende og tidligere L23 sejlere.

Side 19



Dimsekassen er
populær:
Vi har fomylig gjort salget op
for de første 4-5 måneder i år,
der solgt for ca. 11.000 kr.,
hvilket viser et stort behov for at
kunne tilbyde forskellige dele til
det gode ,, skiv ,, Da
klubben sælger ,, dimserne ,, til
indkøbspris, vil vi gerne fra
bestyrelsens side fremhæve
dette som et af de mange tilbud
og aktiviteter vi står bag, vort
stigende antal aktive medlemmer,
ja endda til det bedskedne og
lave årskontingent.

NB: Det nye årskontingent
som er forfaldt til betaling.
Det ser det ud til, at der er
enkelte medlemmer som har
overset dette, så hermed en
kraftig opfordring til hurtigst
muligt at få indbetalt det
meget beskedne beløb.

side 20

Skal vi
afholde DM i
Jylland i
2005
Vi har lavet en ,, forbruger-
undersøgelse“ på nettet, hvor 22
medlemmer har svaret ja eller, at
man overvejer at deltage.
Som omtalt på generalfor-
samlingen så vil vi i det jydske
arbejde hårdt på at kunne
afholde et DM i Jylland, iøvrigt
vil det være første gang i
klubbens historie. Vi tror på at vi
kan samle en række nye L23
sejlere som ikke tidligere har
deltaget i klubbens DM. Så
sammen med de mange trofaste
DM deltagere tror vi på et stolt
og godt stævne. Vi har haft
nogle positive kontakter til
Juelsminde Sejlklub, og det er
lykkedes at få tilsagn på, at
afholde DM i uge 31 d.v.s fra
den 3..7 august 2005. Stævnet
vil være af samme standard som
i Køge Sejlklub i 2003.

-: -:

Foto Povl Fisker

Billedet er fra Juelsminde Sejlklub.
NB: Poul Erik fra Skanderborg har allerede sikret sig, at vi kan få Bryggeriet Thor
som Sponsor, og vi tror på at det vil lykkedes at skaffe flere, således vi kan byde
på lidt ekstra til de der vil kormne og deltage længst væk fra.

Fra klubaften i Silkeborg, blev kapsejladsreglfi _ , C, _ ,J ,_, , , U nd for
grundig gennemgang og lærerig debat, ved Jens Villumsen og Preben fra sejl-
Snedkeren i H0rSenS - Foto: Hans Jørgensen Side 21



L23 Klubben kan tilbyde følgende varer:
Trøjer er midlertidigt udsolgt, nyt tilbud kommer her i næste L23 Nyt.
Rorbøsninger, er der slør i roret så er nye bøsninger løsningen, de kan
købes for kr. 50 pr. sæt.
Spilerblokkebeslag. Vil du godt have spilerskøderne fri af cockpitkarmen
og spilerblokkene langt tilbage så er disse beslag løsningen.
Pris for et sæt (2 stk) er kr.320.
Hulkehle beslag. kan købes for 100 kr. pr sæt. ( 2 størrelser)
L23 stegtegning i aluramme kr. 200.

L23 halvmodel kan nu leveres i den farve du ønsker - monteret på massiv
mahogniplade, lakeret 5. gange og poleret. Pris kr. 700. ( vandlinie og
vinduer skal man evt. selv påføre)

Alle priser er excl. levering, der medsendes girokort som straks efter
modtagelsen bedes betalt.

OBS: klubbens hjemmeside, www.L23klubben.dk
Deadllnê for næste L 23 Nyt er den 15. aug. 2004
Gratis medlemsblad - oplag 250 stk. - Tryk: www.dixit.dk
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Bøgestrøms Kredsen

lssefjord Kredsen

Køge Bugt Kredsen

Limfjordskredsen

Nordøstjyll Kredsen

Silkeborg Kredsen

Århus Kredsen

Lillebælts Kredsen

Nordfyns Kredsen

Storebælts Kredsen

Sydfyns Kredsen

Storestrøms Kredsen

Øresunds Kredsen

Kredskontakter
D 129

D250

D140

Søges

D 23

D 169

D384

D174

Søges

D 99

D212

l)7

D 18

Mogens Dilling Hansen
Strandvejen 8 - 4656 Fakse Ladeplads
Tlf 5671 8280 mogens@laase-smeden dk
Jan Nielsen- Stationsvej 10
4320 Lejre - Tlf 4648 1930
jan @L23klubben.dk
Hans Jørgensen Havløkkevej 9
4600 Køge - Tlf 5665 2404
hhj @dk.ibm.com
Kredskontakt søges til at øge L23 interessen 1
dit område
Jøm Hornemann - Solsikkevej 24
8900 Randers - Tlf 8643 6212

Povl Fisker - Georg Kmgersvej 176
8600 Silkeborg - Tlf 8684 51 13
pofisker@webspeed.dk

Finn Hasager - Vesterbrogade 13 th
8000 Årnns C _ Tlf 8613 7938
fam.hasager@ maill .stofanet dk

Dan List-Jensen Platanvej 27 Hammelev
6500 Vojens - tlf 74 507382
list-`ensen@wanadoo.dk
Kredskontakt søges til at øge L23 interessen 1
dit område
Lars Munch - Kristiansdals Alle 66C
5250 Odense SV - Tlf 6617 0319

John Runge - Blåbyvej 1B - 5700 Svendborg
24286246 - iohn.runge@yahoo dk

Ole Rasmussen - Birkevejen 89 - 4941 Bandholm
tlf. 22415622 - ole@L23klubben

Robert Christensen - Kildebakkegards
Alle 66 - 2860 Søborg Tlf 3956 5005
killelock@yahoo.dk


