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Jan Nielsen - D 250
Stationsvej 10 - 4320 Lejre
'an@L23klubben.dk

Ole Rasmussen - D7
Birketvej 89- 4941 Bandhom - tlf 22415622
ole@L23klubben.dk
Kredskontakter - Medlemmer - nye ideer.

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.dk
Ansv. redaktør L 23 Nyt - klubstander - medlemmer

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

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

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

”Jeg glæder mig i denne tid, nu
falder julesneen hvid, så ved jeg
julen kommer”. Kendte liner fra
Peters jul og en god indgang til en
for de fleste rar og traditionsfyldt
tid, hvor vi pynter med lys, nisser
og farver og dermed kompenserer
lidt for det lidt sure og mørke vejr,
der omgiver os på denne tid af året.

Ud over julen er der meget at
glæde sig over, den pæne fremgang
i medlemsskaren, de gode og
velbesøgte arrangementer i løbet
året og efierspørgselen på'L23
både , der gør de hurtigt bliver
handlet og til fomuftige priser.

Forberedelserne til næste års
aktiviteter er kommet godt fra
start, kort kan nævnes, træf i
Vallensbæk og Silkeborg først på
året 2005, deltagelse på
bådmessen i Fredericia sidst i
februar, generalforsamling medio
marts og for første gang i klubbens
historie DM i Jylland. En satsning,
som bestyrelsen, håber bliver en

Formanden har ordet
succes med en masse jyske og
fynske L 23 sejlere, så vi kan
bliver over 30 startende både og
vise, at vi er en landsdækkende
klub.

Jeg glæder mig til at se rigtig
mange til DM i Juelsminde i uge
31 - 2005, det er et godt farvand
og nogle rigtig gode faciliteter, der
bydes på.

Jeg har selvfølgelig mange
juleønsker ud over et godt og
stort DM, nemlig et lig eså godt
og stort fremmøde til de øvrige
arrangementer, som i det
forløbende år, samt en fortsat
fremgang for klubben, og skulle
nogen af skippeme være på
julegave med gasterne, hvad så
med et passivt medlemskab til
L 23 Klubben, så får de også
klubbladet.

Jeg vil sige tak for et godt år for
L 23 Klubben og ønske jer alle
sammen en rigtig god jul og et
godt nytår.

Jan Nielsen
D25 0
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Klubbens cockpittelte blev som, bekendt solgt på auktion i

forbindelse med generalforsamlingen tidligere på året.
Men fortvivl ikke,

1 Klubben
1 har fundet frem til den

oprindelig leverandør som
nedenfor tilbyder nye
Cockpittelte og andet
tilbehør til L23 °m.
Vi byder Lindskov & Co
velkommen som annon-
cører og håber det opfris-

kede bekendtskab bliver til glæde for klubbens mange L23
sejlere og Lindskov & Co.

NGl).
Bybjergvej 12 - 3060 Espergærde - tlf. 49170012 fax 49170023

Vi tilbyder følgende til L23...
Bompresenning.
Sprayhood med eller uden stativ.
Cockpittelt - vi har tidligere lavet til L23 Klubben.
Hynder komplet monteret.
Hynder ombetrækkes.

Bestilling og information på tlf.: 49170012
eller send en e-mail til: Iindskov@teknik.dk

På vores hjemmeside finder du eksempler på hvad vi ellers kan tilbyde.
vwvw.lindskov.com

NB: se også annoncen på klubbens hjemmeside - www.L23klubben.dk
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L23 Klubaften i Køge Bugt
Torsdag d. 20. januar 2005 kl. 19.00
TRIM- TAKTIK - REGEL- OG SNAKKEAFTEN
SAMT PØLSE, OST OG RØDVIN.
ALLE KREDSE ER INDBUDT.

Arrangementet holdes i Vallensbæk Sejlklub, Vallensbæk Havnevej, 2665
Vallensbæk Strand.

Afienen starter med foredrag omkring vor dejlige båd.
Endelig aftale er ikke på plads endnu, så vi ved ikke hvem der kommer.
Mere info udsendes i januar.

Mulighed for at bestille ting fra ”dimsekassen”.

Orientering om L23 aktiviteter i Køge Bugt og Øresund.

Orientering om DM i Juelsminde. DM holdes i uge 3 1.

AFTENEN SLUTTER MED PØLSE- OG OSTEBORD
SAMT RØDVIN. i
PRIS KR. 60,- PR. PERSON.

Tilmelding inden d. 15. januar til Per ”Amok”, mobil 27 15 30 95 eller mail
per@L23Klubben.dk

Vi har været over 60 personer til dette arrangement de sidste par år. Der er blevet
snakket, fortalt sejlerhistorier, givet mange tips og råd, samt begyndt mange gode
venskaber.

DERFQR - HUSK AT ALLE GASTERNE SKAL MED ll
Sejlerhilsen fra
Per ”Amok” Nielsen
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Velkommen til nye medlemmer siden sidst !

Nye aktive:
D 16 Henrik Holst Hansen
D Fi A de95 nn n rsen J 1 1 , p
D 150 Rune W Poulsen 1 1
D 319 Steen Hansen få .

W

:Å ,, Hvis vinden kunne vælge"

D 365 Jesper og Ruddi andersen

\§

Skovshoved Havn
L23 til Venstre og en XXXXXXXL til højre i billedet

r., m@dfefffdfg0mhu.,) Tlf/fax 39 6320010
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Jameson Cup - 7.10 - resultater.

Samtidig L 23 Øresunds Kredsmesterskab
D18 Killelock Robert Christensen ØSF 04:54:00 1 Pr.
D8 Silden Hans Chr. Thorsen HAS 04:57:55 2
D94 Blåbær Ole Jessen LYN 05:01:49 3
D148 Do-Do Niels O. Mogensen SSF ID

FlOt - flot afHans Chr. som her deltog i sin første kapsejlads i
sin nyrenoveret L23, der kommer ind lige efter Robert i et felt af
DM ,,topsejlere“...

....-_ .

i ./_. pl' """ “f"rflI...'ålr|m i
ØBS: se også næste års L23
aktivitetskalenderpå side 18.

L23 Klubaften i Silkeborgkredsen, Århus
kredsen, Nordøstjyllandskredsen og
Lillebæltskredsen

Torsdag d. 8. Februar 2004 kl. 19.30

Invitation til Skippere og gaster
INTERRESANTE INDLÆG OG SNAKKEAFTEN
SAMT OST OG RØDVIN.

Arrangementet holdes i Silkeborg Sejlklub, Hattenæs 2A, 8600
Silkeborg.

Det endelige program er ved redaktionens afslutning ikke
endelig fastlagt, men vi forventer at kunne byde på en god og
hyggelig L23 sejleraften i lighed med sidste år i Silkeborg.

Vi vil også informere om planlagte arrangementer i 2005.
(se kommende års foreløbige kalenderpå side 18 i bladet)

Der vil selvfølgelige også blive orienteret om DM 2005 i
Juelsminde - klubbens første i Jylland nogen sinde.

Aftenen slutter med ost og rødvin. Pris kr. 60,- pr. person

Afhensyn til indkøb er tilmelding nødvendig inden eller
senest den 1. februar
til Povl, mobil 20335933 eller Email:

povl@l23klubben.dk - eller - pofisker@webspeed.dk
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L 23 Klubben udstiller på
Fredericia International Boat Show 2005.

I dagene 25. - 27. februar & 3. - 6. marts 2005.

L 23 klubbens stand finder du i hal C , nr. C-2146.

Vi planlægger at udstille en afvore en ,, rigtige ,, kapsejlende ,,
L23 båd, placeret og transporteret på en bådtrailer, vi ser også
frem til en hyggelig sejlersnak og møde såvel kommende som
gamle L23 sejlere.

Som du har bemærket
har der gennem de
seneste par år være en
øget aktivitet i L23
klassen - nu prøver vi så
for første gang at
deltage på Bådmessen i
Frederecia -og første
gang med en udstillet
båd så, interresserede

3 kan få lejlighed til at se
l nærmere på ,, skivet ,,.

Standen skal være bemandet i hele udstillingsperioden, så vi vil
geme appelere til aktive L23 sejlere, i det jydsk/fynske område at
spendere nogle timer på standen. Vores erfaring fra Bådmessen i
København i foråret var at de medlemer som tilbød deres hjælp,
havde nogle meget hyggelige timer med L23 snak (ikke svært når
man elsker den båd).

side 10

Billedet fra sidste års bådmesse i Bella Center

Halplan i Frederecia 2005 - tegnestiften angiver ca, placering
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Last Fight i Dyvig.
Kun 2 deltagende L23 fandt vej til Last Fight.
Trods en ihærdig indsats lykkedes det ikke at samle et L23-felt på
mindst 3 både til kapsejlads i Dyvig d. 25.september.
Alle potentielle L23-sejlere i Lillebæltkredsen blev kontaktet og for
at øge feltet med andre L23 ere, reklamerede jeg kraftigt ved Tuco
Cup i Fåborg og ringede til et par stykker på Sydfyn, men det blev
så til et blandet løb, hvor vi blev 2'er i frisk til hård vind. Vi gør et
nyt forsøg i 2005.

Dan D174

Fra redaktionen ønsker vi Dan held med projektet i 2005.

-et symbol på kvalitet

Tofalløsníng på alt riggerarbejde
udføres i vor 2000 m2 topmoderne ríggerhol

MASTER 0 BOMME ° STAGER
STÄENDE OG LØBENDE RIG ' DYFQRM

RODRIG 0 RULLEFORSTAG
HI°LOW REEFER RULLEBOMME

Master op lil 18,5 meter, hentes og bringes på vor trailer

John Most A/S - Lunikvej 12 - DK-2070 Greve
Tel. +45 4390 SÖOO - Fox. +45 4390 OOÖO

\ www.|ohnrno_sl.dl< ~ moi|@jol1nmc:sl.dl< J
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Vinterpriser på L23 sejl indsamlet
efteråret 2004.
Alle priser i oversigten er udregnet incl. 25% dansk moms. og ved levering afeet
sejl med vinterrabat..
Man kan se hvad det enkelte tilbud indeholder ved at klikke ind på klubbens
hjemmeside www.l23klubben.dk under pkt: Se hele tilbudet !
Således giver flere Sejlmagere ekstra rabat ved bestilling af flere sejl.
Priserne kan variere ved senere bestilling/ levering.
Hvis det har interesse kan du sende en mail om hvilke sejl du ønsker at købe.
Ud fra de samlede tilkendegivelser vil vi prøve at koordinere en samlet bestilling
med mulighed for den største rabat. Kontakt venligst l.23@l.23 Klubben.dk og du
vil høre nærmere. eller ring til Hans Jørgensen - D140 - på 56652404
Nedenstående sejlmagere er af L23 Klubben den 20/9/2004 opfordret til at oplyse
deres vinterpriser på L23 sejl. - Sejlmager tilbud efteråret 2004.

Storsejl m/ l reb Genua Genua Fok/racing Spiler
raceing/cruising Dacron Mylar cruising

crosscut Pentex
Polyester

Euro Sails
Skovshoved
info@.eurosails.dk Kr. 7000-6000 5800

Green Sails
Åbyhøj
g@greensails.dk Kr 6046 5986 9899 5048 10770

MP sejl
Risskov
info@mpsejl.dk Kr 6897 6573 ikke opgivet 5388 8621

Sejlcenterct
Sundby
sejl@sejlcenteret.dk Kr 7240 ikke opgivet 9250 5850 9250

North Sails Allerød 10795
info@dk.northsails.com Kr 8320 ikke opgivet 9315 7196 9605

8800-7900 5260-4500 _ 7970
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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 afovenstående.

Kontakt:
Peter Bjøm Olsens Bådeværft
ApS, Strandvejen 1, 4850
Stubbekøbing.
Tlf.: 54441516 eller E-mail:
olsen.yacht@,post.tele.dk
Medarbejder - Daniel
Jørgensen mob.: 21431959

W

Silkebgrgkrgdsens var at Haakon Østerdal besatte
1. pladsen, Jan Fuglsang D177,

. _____ kfedslneStefskab Sylfiden andenpladsen.
/

1:
Brev afvikler den 2 & 3 om F1emmingNie1S@nD 286 og

I.: `\ _ k “_ _ d . Povl Fisker, på en delt 3.plads.
/ I ra lg vm og regn Søndag kl. 10,00 gik starten 1

If/ fbå“ 1 _ KI'6(lSIl'1GS'[CI`Sl(abG'[ 1 dejllgt Qg fl0'[ genuavejf, der
y I _ , ,>=.§;;_}m':fir: "

DIMSEKASSEN.

Skabelon til ny dæksbelægning.
Bådene er lidt forskellige, så det
er ikke med 100 % garanti
at klubbens skabeloner passer
lige til din båd.
Udlånes mod betaling af
fragt og depositum.

Skæreværktøj til montering af
skroggennemføring.
Værktøjet er fremstillet af
Jørgen fra D 208 Sea Star,
Nykøbing F. - tlf. 54858085.
Anvendes særlig ved montering
af nyt afløb fra cockpit med
flexible slanger og ventiler der
kan lukkes.
Udlånes mod betaling af
fragt og depositum

Silkeborgkredsen, blev afviklet blev gennemført 3 sejladser fra
På JUe1SØ i kraftig Vind Og regn- en sydvestlig Vindretning, som
Haakon Østerdal i D390 Kukla, deg havde det med at springe
vandt ret kraftig det

meste af tiden.
Udfordrende
men sjovt,
specielt når
man fik vendt
rigtig på de
mange
vindspring. Det
blev et par
gode l
sejladsmæssige
dage.
Desværre
havde

kredsmesterskabet for andet år i Skanderbergfelkene meldt
træk. Stævnet blev afviklet over frafald 1 år af forskellige
2 dage» 2 & 3 Oktober- Der Var praktiske årsager, men vi håber
6 L23 ”r tilmeldt krBdS1T1eS'fer- selvfølgelig at se dem til næste
skabet. Den 1. dag blev der i ,, at
fogvejr“ afviklet 5 sejladser,
hvor stillingen efter første dag
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TEJNSEJLLOFT

O

øve- _.~
Leverede sejl til Danmarsmesteren 2004

Kvalitetssejl fra Klippeøen
Nye sejl / reparationer
Lars Østergård & Jesper Blomquist
Pæregårdsvej4 - 3779 Allinge
tlf 5648 0746 - 3055 2512
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Resultatsliste: Kredsmesterskab i Silkeborg

Haakon Østerdal D390, Kukla 1 - 2 - - - - - - - 10 point
Jan Fuglsang D177, Sylfiden 5 - 1 - - - - - - - 18 point
Povl Fisker D169, Pir 3 - 3 - - - - - - - 19 point
Poul Højen D175, Freindship 4 - 4 - - - - - - 6 - 23 point
Flemming Nielsen D 286,
Andromeda 2-5-1-4-5-6-5-4-26point
Thor Lund D256, Thalatta 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 5 - 5 - 5 - 40 point

l\.>°°u.-l> u.>U'[\_)»- -l>bJl\)'-' I\).§bJ""' ->>-l\JUJ

NW”

Foto. Jens
Hjort

Povl overrækker halvmodellen til Haakon, i
den vindende båd, som vinder denfor andet
år i træk. (Kuno holder som gast godt fast).

side 17



Foreløbig kalender for 2005.
20. januar kl. 19,00 Kluba1teniVallensbæk. ( Sjæll./Øeme)
8. februar kl. 19,30 Klubaften i Silkeborg (Jyll./Fyn)
25.-27 februar Intemational Boat Show Fredericia
3.-6 marts Intemational Boat Show Fredericia
OBS L23 Klubbens generalforamling afholdes í marts. se
datoen i næste L23 Nvt.
3.-5. juni Classic Fyn Rundt, Kerteminde
4.-7. August. DM 2005 i Juelsminde
Øvrige arrangementer rundt i kredsene for kommende sæsson, erjo afgode
grunde ikke faslagte endnu, og vil løbende blive omtalt og annonceret i L23 Nyt
og på klubbens hjemmeside WWW.L23klubben.(lk

Vallensbæk Sejlklub en tidligere vinter.
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Med centerløft er det muligt at få båden
op og i vandet på rekordtid ! Det er
meget nemt at rigge til når først båden
er forberedt. Agterstaget kan blive
siddende og hvis båden skal en tur op
for at blive vasket i bunden er der ingen
stropper i vejen. Man skal udskifte
forreste og bageste kølbolt med 2 stk.
lv120 mulferi mstfii stål hvis man ikke
vil have permanent huller i dørkpladen
eller to 20 mm øjemøtrikker som
kræver at der skæres kul i
dørkpladen.. I alle tilfælde skal godset
være godkendt til at kunne klare 1200
kg. For at udskifte kølboldene skal evt.

Centerløft i L23”rn
glasfiber over disse fjemes. Der skal
laves en gennemføring i ruffet lige foran
garagen. Gennemføringen kan være en
afdem man bruger til vandpåfyldning
med plan dæksel og hvor studsen for
neden skæres af. Båden løftes i to
øjebolte som monteres i muffeme eller
direkte hvis der benyttes øjemøtrikker.
Kæder eller løftestropper til åget føres
den forreste gennem gennemføringeni
ruffet medens den agterste føres
gennem nedgangsåbningen hvor
skydekappen først trækkes ud eller helt
fjemes.

nookg

l<i_- 50,5 om _:i>|4zo,s cmel

l ll Ålale

sookg.

Forslag til åg lavet afT-profil 100x100 ,
som er ca. 10mm tyk i godset og som
er beregnet til at kunne holde til de
nævnte vægtangivelser. De tre huller er
16mm hvor centrum afhullet er 30mm
fra kanteme. I endeme er 50mm afT-et
fjemet for at give plads til sjækleme.
Ågets vægt er ca. 12 kg.

l

L
rzookg.

Alle 5 sjækler, en løftering og de to
stropper skal være godkendt til 2 ton.
Øjemøtrikkeme er afrustfrit stål og
godkendt til 1200 kg. Stroppeme er
runde med en omkreds på 3m. Hvilket
giver en høj de på l,5m - dette er lige
nok til, at de kan nå fra kølboldene og
til åget som lægges på ruffet.
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Oversigt over delene til et komplet åg.

Ovenstående benyttes på D140. hilsen Hans.. godfornøjelse..

På klubbens hj emmeside www.L23klubben.dk finder du
yderligere omlysninger om den viste trailer på modstående side.
Hvorfor traile en L23”r ?? - jo, os fra søerne skal jo alligevel
transporteres ud til havet. Hvis du vil deltage i stævner, har du
mulighed for med centerløft i båden, at kunne benytte de mindre
kraner som findes i mange havne, og hvor det er sej lklubbeme
som oftes selv administrer brugen af disse. Jo der er mange
fordele, og hvad med at tage L23”m med på en tur til søeme i
Schweiz ??? - og evt møde andre L23”r ???

side 20
Povl Fisker D 169

Det viste eksempel er
et åg lavet af i rustfri
stålplade.

Nedenfor samme
L23 ”r på en ny
bådtrailer.
Med centerløft og
bådtrailer - så når du
nemmere og hurtigere
langt omkring.

Viste trailer tilbydes L23 ejere til er særlig gunstig pris.
Nænnere oplysninger hos :
Erik Toft Nielsen - Hørvænget 43 -4690 Haslev - Tlf. 26243399
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L23 Klubben kan tilbyde følgende varer; Kfedskflflffikfef
Trøjer er midlertidigt udsolgt, nyt tilbud kommer, og forventes klar i
kommende sæsson.
Rorbøsninger, er der slør i roret så er nye bøsninger løsningen, de kan
købes for kr. 50 pr. sæt.
Spilerblokkebeslag. Vil du godt have spilerskødeme 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 stønelser)
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.
Se også andre tilbud til L23 sej leren indei bladet lil!!

CBS: klubbens hjemmeside, www.L23klubben.dk
Forsidebilledet Jan Fuglsang (fra Classic Fyn rundti

Svendborgsund )
Deadlllle for næste L 23 Nyt er den 15. jall. 2004
Gratis medlemsblad - oplag 250 stk. Tryk: wwvv.dixit.dk
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Bøgestrøms Kredsen

lssetjord Kredsen

Køge Bugt Kredsen

Limtjordskredsen

Nordøstjyll Kredsen

Silkeborg Kredsen

Århus Kredsen

Lillebælts Kredsen

Nordfyns Kredsen

Storebælts Kredsen

Sydfyns Kredsen

Storestrøms Kredsen

Øresunds Kredsen

D129

D250

D 140

Søges

D23

D169

D384

D174

Søges

D99

D212

D7

D18

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

Povl Fisker - Georg Krügersvej 176
8600 Silkeborg - Tlf 8684 5113
poflsker@webspeed.dk

Finn Hasager - Vesterbrogade 13 th
8000 Århus C - Tlf 8613 7938
fam.hasager@mail 1 .stofanet.dk

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

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

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

Robert Christensen - Kildebakkegårds
Alle 66 - 2860 Søborg Tlf3956 5005
ki1lelock@yahoo.dk

Side 23


