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y

if:
í
å

E

N

IE Y

ELVSTRÖM
SOBSTAD

T

C
-JÅILS

Sfsnecfkeren
Bådudstyr

4 *4

EURO 1?
'=SÅ".$

L

__;
I-IØ: .I ENSE
SA|Ls

M Columbus Marine ^/S

1

Klubblad nr. 3. september 2005
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Formand
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Formandens klumme
Små både -store glæder.

Per ,,Amok“ Nielsen - D 176
Tandrupvej 8A - 2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 43 548043
per@L23klubben.dk
Kredskontakter - Medlemmer - Sponsorer - nye ideer.

Næstformand

j

i.

Bestm.

l..

Jeg bliver tit spurgt om, hvorfor jeg ikke
har en større båd ?

En båd med toilet, ovn, køl- og frys, fuld
ståhøjde, plads til 8 overnattende gæster
osv. Altså et sejlende sommerhus.
Det har jeg blandt andet ikke, fordi vi er
helt vilde med at sejle til små næsten
uberørte steder, hvor de sejlende
sommerhuse ikke kan eller tør sejle ind.
(og så er der jo også det med kapsejlads men det er en helt anden sag !!)
Små havne og broer uden faciliteter, men
til gengæld med en ro og glæde, du ikke

Morten Thomsen - D 281
Uglevej 6 - 2680 Solrød Strand
Tlf 56147868
morten@L23k|ubben.dk
Sponsorer

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

ﬁnder i de store marinaer.

Jeg synes vi her i L 23 klubben skal
udveksle gode L 23-havne, til glæde for
hinanden.

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

Sekretær

(redaktør)

Supleant

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

Kapsejlads - webmaster - klassebeviser

Suppleant
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Erik Toft Nielsen - 15
Hørvænget 43 - 4690 Haslev
Tlf: 26243399 - 43715399
erik(u2L23klubben.dk.
Dimsekassen

Her er nogle af mine favoritter i det østdanske:

'

Bøgestrømmen - syd for sjælland:
Lige efter indsejlingen til Bøgestrømmen,
ved ”de 4 koste”. (-når man kommer fra
nord.)
Stavreby Bådehavn. Lille ﬁskerihavn.
Dybde 1,5 m.

Jungshoved Kirkehavn. Dette er den
bedste havn i Bøgestrømmen. Der
fortøjes næsten direkte til kirkemuren.
Toiletfaciliteter ﬁndes i den vestlige ende

af selve kirken - og køeme går og
græsser lige på den anden side af
indsejlingen. Lidt svær at anløbe, men det
er umagen værd.

Sandvig Fiskerihavn. Lidt større både kan
også fmde ind her, men der er kun plads
til en 3-4 stykker.
side 2

Lidt længere gennem Bøgestrømmen skal
i prøve Skåningsbro. Den lille anløbsbro
ligger på nordsiden af Bogø. Sortsø, i den
nordlige ende af Grønsund er også en

rigtig perle såfremt man ønsker fred og
ro.
Stevns.

Et par sømil syd for Rødvig ligger Lund
Havn. En lang mole med dybde i
indsejlingen på 1,6 m - hvis der ikke er
tilsandet. Kan være meget svær at ﬁnde.
Øresund.
Øresund er fyldt med dejlige steder - men
otte overfyldt. I den nordlige ende mellem
Höganäs og Kullen på svenskesiden
ligger Nyhamsläge. Der er masser af
store sten (skærgård) i vandet udfor
havnen - men har du først fundet ind, og
fået plads ved en af de to gæstepladser, er

der stille og roligt. Vikhög er ikke en lille
havn, men til gengæld ikke ret meget
besøgt. Havnen ligger lidt syd for
Barsebäckshamn. Der er 5-6 km til
proviant mv. Til gengæld står sejlklubbens
hus åbent, og der er en dejlig fredelig
sommerstemning i havnen.
Nok om småhavne i denne omgang. Har
du nogle favoritter i det område du sejler i
- send et par ord til L23 Klubbens
hjemmeside, så lægger vi det ud på nettet
-til glæde for alle.
Sejlerhilsen fra
Per ”Amok” Nielsen
Side 3

bredt ud til L23 medlemmer.

Classic Fyn Rundt fra Kerteminde 3-5 juni 2005

Kort om oplevelsen afturen set fra D169. Det startede medjævn vind fra vest, og
sluttede med meget hård vind fra samrne retning. Undervejs havde vi perioder

D 24 Tøsen fra Egensedybet løb afmed sejren i 2005, på en meget ﬂot tid,
27,09,54, som på den foreløbige resultatliste gav en 9 plads som overaltplacering.
Et stort tillykke til Mike og hans besætning. Desværre nåede vi ikke at få talt med
Mike, da vi først kom i mål lidt under 2 timer senere, hvilket dog gav os 2.
pladsen. Nr. 3 blev D 297 No Worry fra Egå, D 27 Anj amo fra Bandholm, og D
99 Karma fra Kerteminde udgik. De eneste vi havde kontakt med efter sejladsen
var derfor Brian som gav udtryk fo,r at det havde været en hård og våd tur, og
havde han været klar over var der ventede i Storebælt, var de nok stoppet i

med skiftende vindretninger, ingen vind, meget regn og masser lyn og torden. Men
den sej ladsmæssige oplevelse var ok. Da vi ” næsten ” slap for kryds i kraftig
vind. Det meste afturen var ” slædetur ” først med spiler, og sidst med spilet fog.
Det hårde kryds til sidst havde vi fra Storebæltsbroen og til mål i Kerteminde. Det

var for os ”søsejler ” en krads tur med meget hård vind og store bølger, vi tror vi
havde vind i kulingsstyrke med stød der var endnu hårde, hvilket gjorde at vi
valgte at tage storsej let ned og sejlede alene med, lidt slæk på, fog°n og kunne

ved at styre lidt opad i søen holde Kerteminde op på samme halse, med en fart på
GPS”n over grunden på mellem 5,5 til 6,2 knob. Så vindstyrken og bølgeme talte
sit eget sprog, hold op vi ﬁk røgvand, sejlertøj et blev grundig tæstet for

vandtæthed, hvilket viste at den klarede det ikke. Som sagt sejlede vi rundt på ca
.29 timer hvilket betød at vi var i havn kl. 1 7,04,39., en meget hurtig rundtur, og
med centerløft og en superbetj ening af Kerteminde Sejlklub var vi på traileren kl.
20,00, og havde inden været inde og fået varm suppe. Men meget trætte da vi

nåede Silkeborg 2-3 timer senere.
D 169 Pi°r
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Bybjergvej 12 - 3060 Espergærde - tlf. 49170012 fax 49170023

Vi tilbyder følgende til L23...
Svendborg.

Foto Povl Fisker

Det er nu andet år i træk L23 klubben har haft Classic Fyn Rundt, som ”vores ”
distancesej lads med start og mål i Kerteminde
Lige som sidste år formåede vi at stille op med 5 L23 'r og ﬁk dermed igen vort
eget løb. D169, Pi°r fra Silkeborg var eneste genganger fra sidste år hvor vi
vandt., Så i år må vi bøje hovederne for ” Tøsen ”. Jeg håber at få en snak
med de øvrige deltager senere, så vi kan få fonnidlet vore oplevelser og få den

l
l

Bompresenning.
Sprayhood med eller uden stativ.
Cockpittelt - vi hartidligere lavet til L23 Klubben.
Hyﬁdel' l<0mP|el m0ﬁfefelHynder Om betrækkes'
Bestilling og information på tlf.: 49170012
eller send en e-mail til: lindskov@teknik.dk
På vores hjemmeside finder du eksempler pà hvad vi ellers kan tilbyde.

vwvw.markisecompagniet.dk
side 4
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Aktivitetskalender for 2005.

Tune-up Cup 2005 i Vallensbæk
Søndag den 26.6. kl.l1 .00 gik første start ud for Vallensbæk Havn.
John havde velvilligt stillet sig til rådighed som dommer assisteret afMortens far..
også L23 ejer...

24.

september. Last Fight, Lillebæltskredesen (Alssund)

1.2.

oktober.

Kredsmesterskab i Silkeborgkredsen.

OBS.

Tilmelding til Povl Fisker 20335933

Følgende både deltog..
DEN 112 ,,Tria“
DEN 140 Zero

Køge
Køge

DEN 148 Do-Do

Sundby
Vallensbæk

DEN 164 Ib
DEN 176 Amok
DEN 217 Siskato

senest den 27. sept. kl 20,00.

2.

Ishøj

l

afviklet på op-og-ned-bane som vi også skal sej le ved DM. Med kun to opkryds
og lænsende i mål blev det til tre intense sejladser hvor der afgørelseme blev tætte
og hvor der blev kæmpet til det sidste..

Resultatet blev følgende:

L23 klubben takker for støtte til netop aﬂioldt DM 2005
i Juelsminde, og opfordre gerne vore medlemmer til
at benytte sejloftets sejl og ekspertise
l
ll

l

må siges at havde fundet fonnen op til det forestående DM i Juelsminde..
Mange sej lerhilsner og på gensyn til næste år hvor forhåbentlig ﬂere vil deltage..

Side 6

ELVSTROM
SOBSTAD

,,ﬂokken“.
Der var ligeledes præmier til de bedste både.. Da stævnet nok så pompøst havde
tilnavnet Cup var der en kaffekop til den vindende båd Do-Do fra Sundet, som

Morten D281 .

Øvrige arrangementer, vil løbende blive omtalt og annonceret i:
L23 Nyt og på klubbens hj emmeside Wvvw. L23klubben.dk

@@@@@@@@@@@@@@

Båd 1sejl.2sejl. 3sejl. Total Plads
>-I -P
UI
1 12
140
6
148
4
164
12
-lä-w>-NU1
Ln.|>r\.>»- U:
l\>U1>-bJ-l>
Ul-läl-^l\)
176
9
21 7
6
6
6
18
6
Eﬂer stævnet takkede Morten for god ro og orden samt uddelte moleøl til hele

Jameson Cup 2005, Øresundskredsen,

Vedbæk sejlklub, se invitation og tilmelding her i bladet
side 24 og 25.

Vallensbæk

I pragtfuld solskinsvejr med let til jævn vind ﬁa østlig retning blev 3 sejladser

oktober.

l

Elvström Sobstad - Paul Elvstrøms Vej 4 - DK-6200 Aabenraa Denmark - Tel: +45 7362 4800 Fax7362 4819
Email: info@elvstromsobstad.com - vvww.elvstromsobstad.com
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D1l\/ISEKASSEN.
Se også omtalen bagerst i
bladet, hvad dimsekassen
tilbyde. Suppleant i bestyrelsen,
Erik Toﬁ Nielsen bestyrer
fremover
L23 klubbens dimsekasse.

Telefon 26243399, Email:
erik@l23klubben.dk

Nye medlemmer siden

KREDSMESTERSKAB FOR L23 KØGE BUGT 2005.

sidst:

Lørdag d. 4. juni og søndag d. 5. juni 2005. - RESULTATER...

Janus Bruun Christiansen
D137
Frank Bo Schwartz D 366
Hansson/Jønsson D 290

Lasse Bork, Passiv, D299
Gert Irming-Pedersen D3 17
Thomas Lyhne D 100

Bydes hermed velkommen
i kredsen afaktive L23
sejlere.

4 ir
EURO

-- SAILS

M

,, Hvis vinden kunne vælge“

Skovshoved Havn
2920 Charlottenlund
Tlf/fax 39 6320010
Side 8

Til mesterskabet var der tilmeldt 7 startende både hvor vi med stor glæde igen i

år ﬁk besøg afKillerLock fra Svanemøllen og Do-Do fra Sundby. Disse både
blev 1 og 2 ved DM
sidste år så der var
lagt op til revanche for

Lørdagen bød på frisk
sejlede med fok; men
at sejle med spile. Der
og-ned-bane ud for
John Nygaard velvilligt

rådighed som dommer.
sejladser blev afviklet
nærmede sig 15 ms.
mødtes sej lerne ved

bugtens både.
til hård vind hvor alle
ikke alle havde lyst til
blev sejlet på en opVallensbæk Havn hvor
havde stillet sig til
De to planlagte
hvor vinden i pustene
Efter sej ladseme
havnens kiosk hvor

stævnet gav en moleøl.
Søndag viste vejret sig
fra en bedre side idet
vinden i løbet afnatten
var aftaget og vi slap
for regn under samlige
sejladser. Nu ktmne
der sejles med genua og dagens to sejladser blev hurtigt afviklet idet en kraﬁig
vinddrejning til tider ,,aﬂ<ortede“ opkrydset.
Efter et godt stævne, hvor man for første gang i år ﬁk checket sit trim mod andre
hurtige både, kunne alle deltagere mødes eller søndagens sejladser. Per ,,Amok“
som havde stået for stævnet ktmne således uddele præmier og takke de
fremmøde sejlere..
Bådnr.:
D 18
D 82
D 104
D 140
D 148
D 1 76
D 28 1

Båd Navn:
Killer Lock Robert Christensen
Dream Machine
Poul Schilling
Malou
Erik Toﬁ
Zero
Hans Jørgensen
Do-Do
Niels Mogensen
Amok
Per Nielsen
Zeppo
Morten Thomsen

Æ

_

12
23
26

27
18
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Her mere fra Fyn Rundt set fra ,,Tøsen“

De kom - de sejrede.

Classic Fyn rundt 2005 i L-23
Efter ﬂere års pause fra L-23klassen var tiden inde til at prøve kræfter med turen rundt
om Fyn igen. Besætningen var sat sammen af to erfame gaster Jan Madsen og Claus
Rasmussen, men det er jo en ,,lille familie båd, så min kone Dorte var med som
debutant.
Vi ﬁk en god start
kom ﬁnt af sted
mod Fynshoved,
kryds
mod
havde rigtig god

båden med vores
North sails, vi ﬁk
stort forspring til
23'ere. Efter lidt
Æbelø, kom vi
mod Lillebælt,
mængder regn. Vi
større både , men

godt igennem

i jævn vind,
med spiler
hvor vi fik
Æbelø. Vi
fart og højde i
nye sejl fra
allerede her et
de øvrige Lvindstille ved
godt af sted
trods store
lå mellem
kom dog rigtig
Lillebælti
sejlede med
til vi rundede

DM 2005 afholdt Juelsminde,
for første gang i Jylland.
Et stort tillykke til Hans D140 Zero og besætningen

l

medstrøm. Vi
slæk på skødeme
Helnæs hvorefter
vi satte
spileren. Vinden
tiltog
efterhånden mere
og mere, så vi
skiltede til fok i
svendborgsund.
Turen gennem
Storebælt var meget blæsende, så vi valgte kun at sejle med spiler i de ,,stille“ perioder.
Kombinationen af nye sejl og godt mandskab gjorde vi kom i mål som den første L-23
små to timer før nummer to. Samlet blev vi nummer 9, hvilket vi er meget tilfredse
med.
Vores fart og højde på kryds, må have vagt opsigt bland de lidt større både. Der var
ﬂere af dem, som kom forbi efter vi var kommet i havn, de syntes vi sejlede stærkt, så
de ville lige sikre sig om det var en L-23.
Mike Rasmussen
side 10
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Første L23 DM er nu afholdt i Jylland..

fra Køge som toer. Tredie og førstedagens sidste sejlads blev vundet afDl 5
Tria med Ishøj båden D82 på andenpladsen.. lndtrykket af førstedagens

L23 DM er nu for første gang blevet aﬂroldt i Jylland. Det var bestemt heller ikke
for tidligt, da Juelsminde Sejlklub således aﬂioldte et særdeles godt DM. Det blev
til 22 startende både, som over 3 dage kæmpede mod hinanden ud for Juelsminde
i ialt 9 sejladser. Stedet havde et godt farvand med meget fine faciliteter på land.
Der var fra klubbens side sat alle sejl til, så vi ktmne få en positiv oplevelse, hvilket
til fulde lykkedes. Morgenmad, frokostpakker og især særdeles gode
middagsretter gjorde, at der blev en god stemning efter sejladseme.
Stævnet startede onsdag med skippemrøde hvor Stævneleder, Juelsminde
Sejlklubs formand og L23 Klubbens formand bød velkornmen..

sejladser var en stor bredde i toppen. Således var der forskellige vindere af

.>

w=«rlrllx~*.<+rll::£s“

dagens sejladser. Ind til havnen og den velfortj ente moleøl.. Herefter var vi
alle med familier indbudt til spisning på byens rådhus. Her manglede hverken
vådt eller tørt... et meget ﬁnt arrangement, som andre kommuner kunne tage

ved lære af.. Et tiltag som såvel sejlklubben som kommunen skal
have en stor tak for det vil
give genklang i Sejlerkredse,
og tjener begge parter til
stor ære.....

Her er det komunaldírektøren
som byder velkommen og
orienterer om kommunens
mange aktiviteter; herunder
den udvikling havnen har
været igennem de senere år.

Stævneleder Uffe Hannibal.. Sejlklub formand John De Haas.. L23 Klubbens fomrand Per ,,Amok“.

Men tilbage til hovedbegivenheden - Efter kontrol afbåde og sejl om onsdagen
gik første start torsdag kl. 10. Det startede med en lille udsætning, som bragte
nogle både i vildrede med starten, idet en del både startede 5 min. efter at
udsættelsesﬂaget var taget ned.. Det gjorde, at man valgte en generel omstart.
Denne gang gik det bedre; men en stor læ fordel gjorde at en del både, som
startede ned af linien, havde særdeles svært ved at holde startlinien op.. Det
lykkedes at komme af sted, og resten af starteme havde ikke de samme
,,problemer“. Frisk genuavejr hvor man skulle indstille sig på de lokale forhold. En
del strøm samt drilske bygeskyer satte bådene på en prøve. Første sejlads blev
vundet afD1 8 Killerlock med D174 Tiny fra Haderslev som anden. Anden sejlads
blev herefter hurtig sat i gang. Vinder afdenne blev D148 Do-Do med D15 Tria
side 12
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Fredag startede som dagen før med Vindstyrke, som sagde genua-vejr. Kraftige
byger med stigende vind gjorde, at de ﬂeste både i løbet afdagen skiftede til fok.

dramatisk dag på vandet. Alle startede ud med genua hvor første sejlads blev
vundet afD l 40 Zero, anden i mål var Robert i D1 8. Do-Do måtte tage til takke

Resultatmæssigt ville

med en 5 plads og Dream Maschine, som ellers lå til en topplads blev ikke taget i

D148 Do-Do lige sætte
nogle ting på plads, så
han blev vinder af
dagens 3 sejladser.

mål da båden ,,skar“ udenom mållinien. Nu ﬁiskede vinden mere, og nogle

Arrdenpladseme blev
fordelt mellem D 140
Zero fra Køge, D24
Tøsen fra Egensedybet
og igen D140 Zero. En
dag med byger, som

skiltede til fok. Det fik D15 Tria fordel af, da den vandt anden sejlads foran D 140
Zero - begge fra Køge. Under sejladsen havde Do-Do store problemer med
topvanteme. Besætningen reddede dog masten; men måtte udgå og kunne således
ikke sejle sidste sejlads. Til sidste sejlads havde næsten alle valgt fok. Zero lagde
sig hurtigt i spidsen og holdte sig der under hele sejladsen. Killerlock måtte udgå
efter sammenstød med Dream Maschine ved topmærket. De følgende både i mål
blev D177 Sylﬁden fra Silkeborg og D174 Tiny fra Haderslev.
Mesterskabet var således i hus for D140 Zero fra Køge, som nu for tredje gang

gj orde sej ladseme
særdeles våde. Igen

kunne sej leme mødes
3

på land til moleøl og

j

gryderet med ris og

l

meget ﬁnt tilbehør..
Sidstedagen skulle byde
på tre spændende sejladser, hvor det endelige mesterskab skulle afgøres. Do-Do
havde i første sejlads et kedeligt resultat og kunne ikke rigtig tåle en dårlig sejlads

kunne kalde sig Danmarksmester. Dagen bød nu på et arrangement, hvor der blev
trukket lod om en mængde fine sponsorpræmier. Som tidligere var det bådene
som var nederst på resultattavlen som trak først.. Der var gavekort på 3 .000kr

samt ﬂere på 1 .500 og 1 .000kr og mindre samt udstyr. Poul Erik fra Hovsa havde
mere. D140 Zero havde været jævnt god fremme med en 5-plads som det
dårligste. Lige efter var der både, som på en god dag kunne nå helt frem. Det var
Tria, Killerlock, Dream Maschine samt Tøsen. Det skulle vise sig, at blive en
side 14

stået for indsamling afhovedparten afsponsorgavem,e og han kunne kundgøre at
lod nummer 10 dækkede over en nu Pentex genua fra MP-Sejl. Efterhånden som
lodtrækningen skred frem, og lod nummer 10 ikke var trukket, fomemrnede man,
at det kunne ende som i Køge for to år siden, hvor sidste lod var en ny genua.
side 15

Statistisk set skete det utrolige, at vinder afhovedsponsorpræmien blev de nye

mestrer D140 Zero. Alle havde således fået noget med hj em.

D140 Zero løb

med genuaen fra MP-Sejl.. D140 Zero løb med genuaen fra MP-Sejl..

Traditionentro blev den vindende besætning herefter smidt i vandet, og den måtte

som ,,tak“ give en omgang øl..

Aftenen blev behørigt afsluttet med en dejlig middag, hvorunder de officielle
præmier blev overrakt. Man kunne her
konstatere at der var piger på to af de
præmietagende både - ﬂot gået. Til slut
ktmne vores fonnand takke Juelsminde
Sejlklub og overrakte dem til minde om
DM-et en L23 halvmodel.
Det blev sent før de sidste kom til køjs
den aften/nat - men de ﬂeste var
Kindknus til de glade præmievíndere

Per H amok ~ overrække'. her L23
Klubbens halvmodel til Poul Grejsfra
Juelsminde Sejlklub

friske dagen derpå, hvor der skulle tages
afsked samt pakke bådene enten til
hjemsejlads eller over land som 1 1 både
havde valg i år. Vej nnæssigt vil stævnet
blive husket får meget frisk vind med for mange regnbyger...

Mange sejlerhilsner fra DM-båden D140 Zero fra Køge... Hans....

. _. _

Tak til de forskellige som velvilligt har stillet billeder til rådighed til L23 Nyt ﬁa
dette års DM.
På redakaktionens vegne Povl D 1 69.

Guld til D140 Zero - Sølv til D18 Killerlock - Bronze til D24 Tøsen.

side 16
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Flere stemningsbilleder fra DM 2005 i
Juelsminde, og prøve at forestille jer disse
billeder med farver,...

Ingen tvivl.... kommende generations
L23 skipper! sejl nr. afslører, at det er
3de generation på D 24 “ Tøsen ,,

l
l

Her til højre har vi så
D 24 med 2 generationsbesætningen som
fik Bronzemedalje ved
dette års DM i Juelsminde. Desværre eneste
,, Fynske ,, deltager i år.

Tak til UNOTEL, en af de mange gavesponsorer til dette års DM i
Juelsminde, som leverede hvide T Shirts til alle deltagere og

Resultatsliste DM 2005

hjælpere med L23 Klubbens Logo.

Maste ,,Tour“ .

D140
D18
D24
D82
D15
D148
D177
D174
D52
D169
D11
D109
D7
D281
D164
D176
D381
D299
D217
D155
D286
D43

Hans Jørgensen
Robert Christinsen
Mike Rasmussen
Poul Schilling
Erik Toft Nielsen

Køge Sejlklub
Frem Øresund

Egensedybet

Sydkysten
Køge Sejlklub
Sundet Sejlklub
Nils Mogensen
Silkeborg SKS
Jan Fuglsang
Haderslev SK
Dan List Jensen
Onsevig SK
Tom Hansen
Silkeborg SKS
Povl Fisker
Skanderborg
F lemming Gräs
Jægerspris
Ib Schelde
Bandholm
Ole Rasmussen
Morten Thomsen Strandparken
Vallensbæk
Søren Koldt
Vallensbæk
Per Nielsen
Skanderborg
Per Hedegaard
Karsten hansen
Skaderborg
Jan Torp Pedersen Ishøj Sejlklub

LeifMatzen
Flemming Nielsen

Juelsminde
Silkeborg SKS

P. E. Andersen

Skanderborg
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Således det endelige resultat med point og placering
Poul Erik trak selv
Gave nr. 9, og glad til.
Sponsorgavebordet
ses her i baggrunden.

Ogpå gensyn til en ny DM dyst i
Vallensbæk Sejlklub i 2006

Mange L23'r trailer nu deres både tir stævner,

Men hvis man søm

i år var det ca. halvdelen af de 22 deltagende både som
ankom til og senere forlod Juelsminde over land

l

F

W'

her er k°mmet
eellenee el Stævnet”
kan det være godt at

b

få vasket bunden, det
lader sig nemt gøre

med centerløft uden
riggen skal ned. Her

r
l

r

har k_ranen netop
løftet båden op på en
trailer medens bunden

bliver vasket før
,, racet“.

Nedenfor ,, kø ,, ved
mastekranen.
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Sejladsbestemmelser, deltagerliste, løbsstander og banekort kan aﬂrentes i bureauet

2. OKTOBER.

fredag den 30/9 kl. 17-19 -lørdag den 1/10 kl. 10-17 - søndag den 2/10 fra kl. 8.
Sej ladsbestemmelser og deltagerliste vil være tilgængelig her på siden fra onsdag den 28/9.
Start: Første start den 2. oktober ca. kl. 10 ud for Vedbæk Havn.

JHlW`lGGHA)l' `§lS

Løb: Der udskrives løb for Entype- og Standardklasser, DH2004, IMS og LYS. Der udskrives
særskilt løb for hver bådtype ved min. 5 deltagere.
Entype-/Standardløb: For at kunne deltage i Entype- eller Standardløb kræves gyldigt
klassebevis. For standardbådsklasseme kræves endvidere medlemskab af den pågældende
specialklub.
Præmier: Der udsættes præmie for hver 5. tilmeldte båd i hvert løb samt præmier til de 3 bedste
klubhold.
Regler: Der sejles efter de i Kapsejladsregleme definerede regler inkl.. Skandinavisk
Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter samt sejladsbestemmelseme.
Målebrev: Skal kunne forevises ved forlangende. Ændring afmåletal efter tilmeldingsfristens
udløb. accepteres ikke.
Tilmelding: Udfyldes og sendes sammen med crossed check til Vedbæk Sejlklub.
Betaling kan også ske:
-til bankkonto 0454 - 705 0194.

- på giro 705 0194.
I Sverige kan indbetales i SEK
- på girokonto 2 20 23-6 Vedbaek Sejlklub.
Elektronisk tilmelding kan foretages på: WWW.V-S-dk

Ved bankoverførsel er det vigtigt med tydelig angivelse af indbetaler, bedst i fonn af bådtype
og sej lnummer.
Din tilmelding gælder først når betaling er registreret!

Tilmeldingsfrist: Tilmelding til og med søndag den 25/9 DKK 250 (SEK 310).
Tilmelding efter fristens udløb kan undtagelsesvis accepteres. Prisen er i så fald 300 DKK(375
SEK).
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Vedbæk Sejlklub inviterer dig hermed til årets store efterårssej lads søndagden 2,
oktober 2005. Sejladsen, som afholdes for 36. gang, arrangeres for 10. år r træk r
samarbejde med Pemod Ricard Denmark A/S under navnet JAMESON CUP.
Tilmeld dig hurtigst muligt - det vil hjælpe sejladskomiteen.
Blandt dem som tilmelder sig rettidigt trækkes lod om 24 stk. 35 cl. ﬂasker JAMESON
IRISH WHISKEY. De heldige vindere får direkte besked.
Hjælp til med at skabe opmærksomhed om årets JAMESON CUP ved at klæbe Jameson
Cup mærkaten i bagruden af din bil. Blandt de biler vi i tiden op til stævnedagen
observerer med mærkaten, trækker vi lod om i alt 12 ﬂasker JAMESON IRISH
WHISKEY, med 3 ﬂasker i henholdsvisjuli, august, september og på selve stævnedagen.
De vindende registreringsnumre meddeles ved opslag på klubbens opslagstavle, her på
siden samt i resultatlisten. Send en mail til os her for at få en mærkat tilsendt.
Der udskrives KLUBKONKURRENCE for sejlklubber. Der kan tilmeldes minimum
3, maksimum 4 både på hvert hold. Resultatet vil blive beregnet ud fra de 3 bedste,
der gennemfører på hvert hold. Der må geme stilles flere hold. Der vil være
præmier til de 3 bedste hold. Tilmelding er gratis og foretages separat til Vedbæk
Sejlklub.
Med venlig hilsen og på gensyn den 2. oktober
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L23 Klubben kan tilbyde følgende varer:

K1'0dSk0I1fakf@1'
Bøgestrøms Kredsen

D129

lssefjord Kredsen

D250

Køge Bugt Kredsen

D140

Nye mørkeblå trøjer med diskret logotryk, pris kr. 190,00
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.

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
hh`|@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 - Tlf8684 5113
poﬁsker@webspeed.dk

Limfjordskredsen

Søges

L23 halvmodel haves i hvid - monteret på massiv mahogniplade, lakeret 5
gange og poleret. Pris kr. 700. ( vandlinie og vinduer skal man selv

Nordøstjyll Kredsen

D23

påføre som vist modellen her)

Silkeborg Kredsen

D169

Århus Kredsen

D384

Finn Hasager - Vesterbrogade 13 th
8000 Århus C - Tlf 8613 7938
fam.hasager@mail1.stofanet.dk

Lillebælts Kredsen

D174

Nordfyns Kredsen

D24

Storebælts Kredsen

D99

Dan List-Jensen Platanvej 27. Hamrnelev
6500 Vojens - tlf 74 507382
list-jensen@,wanadoo.dk
Mike Rasmussen - Krokusvænget 5
5450 Otterup - tlf 64825056
dorteogmike@,webspeed.dk
Lars Munch - Kristiansdals Alle 66C
5250 Odense SV - Tlf 6617 0319

Sydfyns Krctlscrr

l)2l2

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

Storestrøms Kredsen

D7

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

Øresunds Kredsen

D18

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

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

ÖBSI klubbens hjemmeside, vvww.L23klubben.dk
Forsidebillede: Stemningsbillede fra DM 2005 Juelsminde

Deadline for næste L 23 Nyt er den 15. november. 2005
Gratis medlemsblad - oplag 275 stk.
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Tryk: www.dixit.dk
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