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Klubblad nr 2 jun: 2008

Båd navne !

(valgt 2008)
Fonnand

Per ,,Amok“ Nielsen - D 176
Tandrupvej 8A - 2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 43 548043 - mobil 27153095

I gamle dage var der tradition for, at både havde pigenavne. Sådan er det ikke
mere - og slet ikke blandt L23 sejlere.
Vi har et bredt udvalg afgode og skøre påfund til at navngi° vor skude.

Ær@L23 .dk

Kredskontakter - Medlemmer - Sponsorer - nye ideer.
Næstformand

Selvfølgelig er der også anvendt navne på det svage køn l ! !!

Morten Thomsen - D 281
Uglevej 6 - 2680 Solrød Strand

Tænk bare på hvis ”Lady L” brygger kaffe i ”Madam Blå” og inviterer ”Sus”,
”Zita”, ”Debbie”, ”Tn`ne”, ”Dolly”, og ”Gurli M” til ”Blåbær”-kage, der serveres
af”Tøsen”.

mobil 56148768
morten@L23 .dk
Sponsorer
Kasserer

Gitte Troelsen - D 15/ P-809
Bådehavnen 7 4600 Køge Tlf. 61331423

Drengene fra ”Happy Hour” og ”Dream Machine” vil hellere sidde med
”Lommelærken” samt nyde en ”X-Mas” godt fyldt med ”Humle”.
På ”Kluk” har de ”Ni Kolde” der køles i en ”Pøs” på bunden afhavnen.

§ §g'11g@ L2§,g1 k

I
Bestm.

Ole Rasmussen - D7
Birketvej 89- 4941 Bandhom -tlf 23960435
tlf23406192 - ole@L23 .dk
Kredskontaktermedlemmer

Sekretær
(redaktør)

Povl Fisker - D 169
D

Georg Krügersvej 176 - 8600 Silkeborg
Tlf 86 845113 - mobil 20335933

povl@L23.dk Skype: povlﬁsker
Ansv. redaktør L 23 Nyt - klubstander - medlemmer
Supleant

Suppleant
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Hans Jørgensen - D 140
Havløkkevej 9- 4900 Køge -Tlf. 56 652404
hans@L23.dk Skype: hansjørgensen
Kapsejlads - webmaster - klassebeviser

Erik Toft Nielsen - 15
Bådehavnen 7 - 4900 Køge
Mobil: 26243399
erik@L23.dk. Skype: eriktoﬁ
Dimsekassen

I

”Kaos” går helt ”Amok” fordi der er ”Panik” på ”Carambolage”,der havde fået en
”Fidus” afen ”Grønskolling” ved navn ”Marius”.
På ”Soldækket” prøver de ﬂotte fyre ”Rasmus” og ”lb” at charmere sig ind hos
”Sylﬁden”, der dufter dej ligt af”Chanel”. ”Diva”en er ikke interesseret og foreslår
fyrene, at de hellere skulle læse nogle tegneserier med ”Garﬁeld”, ”ldeﬁx” og
”Andersine”. _ ”Sådan” eller ”Sjådan” blev det hele ktm ”Spøg & Skæmt”.
Ombord på ”Peder Skram” er der udbrudt en ”Virus”. Måske er det
”Mosegrisen” der har smittet, og derfor får besætningen en ”Pille” af ”Bedste” så
alle bliver raske igen.
”Guldﬁsken” har taget en aﬂentur for at se på fugle og dyr. De møder ”Falken”,
”Havømen”, Skmbbenolliken”,” Rødkælken” Saint ”Havmusen” og ”Søtrolden”.
Ikke alle er nævnt, og der er mange andre sjove, gode bådnavne
L23 sejlere - se det hele på L23.dk.
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Go” sej ler sommer - Per ”Arnok”.
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L23 Sejler
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Kredsmesterskab Bandholm Sejlklub 31.5 &l 6 2008
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Stævnets vinder Poul Schilling D82 Dream machine ses i billedet til venstre
Foto: Kim Elmegaard + familie.
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NORTH SAILS

Planlagte m Aktiviteteri2008.
22.

du
SæSo ne n 2008 ?

juni

24...26. juli

Tune Up Cup Vallensbæk
DM Kragenæs Sejlklub, program og
indbydelse foreligger snart på L23 klubbens

hjemmeside, 23.7 ank. dag, 2.7 reservedag
Indbydelse her i bladet og på klubbens hj emrnside
For mere information om trim og sejl, kontakt Theis Palm på
tlf. 39 15 77 64 eller e-mall: theis@dk.northsails.com
1 7.

August

27... 28. september
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Fedtmule Cup, Vallensbæk Sejlklub kl . 9.00
Åbent Kredsmesterskabi Silkeborg.

NB: NB: NB: har du en aktivitet i din kreds, skal du blot

“°':

“'

'i

kontakte Webmaster Hans Jørgensen - eller redaktør Povl
Fisker, så sørger vi før at det bliver annonceret.

==============§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§================

Gavesponsor ved Match race 2008
i Skanderborg & DM 2007 Fåborg
Du finder os her: Ellemosen 9 - 8680 Ry - 8788 0006
eller på vores wWw.shipshop.dk med mange gode tilbud
Side Ö

-rf
D177 med Rune, Mike og Christian - Fyn Cup 2008
Side 7

For første gang er der afviklet L23 Grand Prix. l løbet af 5 udvalgte stævner

Referat fra L 23 Klubbens generalforsamling

blev der givet point og fundet en samlet vinder for hele sæsonen. Der
deltog i alt 35 både i dette.

søndag den 16. Marts 2008 i Kragenæs Sejlklub

L 23 træf og hyggearrangementer.
Flakfortet i Øresund var målet for L23-grilltur i august måned. Der deltog en
8 - 10 personer til dette træf.

Generalforsamlingen startede med fonnandens velkomst, som glæde sig over et stort
fremmøde, 15 aktive, 3 fuldmagter fra skippere, samt 3 passive.
Pkt 1. Valg afdirigent: Poul Shilling blev foreslået afbestyrelsen og valgt med aplaus.
Pkt 2.
Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere generalforsamlingens
lovlighed, i det han konstaterede at indkaldelsen var udsendt via L23 Nyt var
udsendt den 21. februar, mere end 3 uger før GF, som vedtægteme
Pkt 3.

Dirigent spurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller kommentarer, da
det ikke var tilfældet blev der klappet, anerkendelse til formanden.
Pkt. 4.

Fremlæggelse afregnskab for 2007, af kasserer Søren Koldt, som

gennemgik regnskabet med knyttende kommentarer på de enkelte poster.
Regnskabet udviste et pænt overskud på kr. 16.508, mod et budgetteret
underskud på kr 6.962, som primært skyldes et kontant tilskud til DM 2007,
i fonn afet sponsorat fra Legetøj smekanikeren på kr. 10.000.

foreskriver.
Herefter gav dirigenten ordet til formanden, Per Nielsen, som fremlagde
bestyrelsens beretning for 2007. (Afvent mail fra Per)

Efter en grundig gennemgang, ﬁk kasseren decharge, d.v.s godkendelse

Siden generalforsamlingen d. 31. marts 2007 i Fåborg

med aplaus.

Medlemsstatus.
Vi er i alt 221 (234) medlemmer. Heraf er der 182 (193) aktive og 39(41)passive.

Der har været en lille faldende tendens, men medlemmeme udgør dog
igennem årene et stabilt antal. Medlemstallet er godt at baserede det
fremtidige arbejde i L23 Klubben på.
Sportslige aktiviteter
Udover det årlige DM har der været afviklet 6 større arrangementer.

Det var i maj måned Fedtmule Cup i Vallensbæk og Match Race stævne i
Skanderborg, i juni måned var der Fyn Rundt fra Bogense, Kredsmesterskab
i Kragenæs og Tune Up Cup i Vallensbæk.

"

Eﬁer sommerferien blev der holdt Kredsmesterskab i Silkeborg og en enkelt
båd deltog i Mum Cup i Øresund.
Derudover har der været sejlet aftenmatch hver uge lokalt ude i landet.
Det årlige DM blev aﬂioldt i Fåborg. Der var 23 startende både, og en del

helt nye besætninger.
Det blæste en ”pelikan” alle dagene. Der blev afviklet 9 sejladser og Theis

Palm og besætning blev for anden gang kåret som værdige danmarksmestre.
Som sædvanlig var der lodtræknings-sponsorpræmier til alle.

Hovedsponsorer var Legetøj smekanikeren på Fyn og North Sail.
Hovedgevinsten, et spritnyt sejl, blev vundet af en af de nye besætninger ~

tillykke med det.
Moleræs og aftersailing var også på højt L23 niveau alle dagene.

Pkt. 5.

Herefter gav dirigenten ordet til Hans Jørgensen, som forud for
bestyrelsen forslag til ændring af klassereglerne. Hans havde, som den

grundig person han er forberedt et historisk og velbegrundet indlæg ( kan
også læsses på klubbens hjemmeside), som gav de fremmødte medlemmer
et passende overblik forud for den egentlige grund for fremsættelsen af
ændringsforslagene, samt et godt udgangspunkt for de mange
efterfølgende afstemninger. Efter denne indledning blev de enkelte forslag
fremlagt med tilknyttede bemærkninger.
Det blev også bemærket af de fremsatte forslag kun havde betydning for

de L23 sejler som deltagere i klasseløb og DM.
Side 8
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Michal D 68 Hou forslag om at der” Pantry skal være udstyret med
fastmonteret vask af rustfri stål samt kogeapparat, blev nedstemt.
Da dette forslag ikke blev vedtaget ﬁk det ingen nummer. . . ..
3.l.02
3.l.03
3.l.08
3.l.l2
3.1.l3
3.2.0l

deltage i aﬁenkapsejladser. - 30 maj.. l. juni Fyn Rundt, fra Bogense.
22. juni. Tune Up Cup i Vallensbæk.
24..26juli DM 2008 som i år afholdes i Kragenæs sejlklub. Tilmeldingsmulighed foreligger nu
på L23 klubbens hjemmeside, sammen med program og indbydelse. - Den 27..28 september

Forslaget til reglen vedtaget, ingen i mod.
Forslaget til reglen vedtaget, ingen i mod.

åbent Kredsmesterskab i Silkeborg.
OG Til sidst blev der infonneret om, at der arbejdes på at aﬂiolde DM i Nivå i 2009.

Forslaget til reglen vedtaget, ingen i mod.
Forslaget til reglen vedtaget, ingen i mod.
Forslaget til reglen vedtaget, l stemme imod.
Forslaget til reglen vedtaget, ingen i mod.

Pkt. 7.
i

3.4.15 Forslaget til reglen vedtaget, ingen imod.
4.3.04 Forslaget vedtaget, dog kan sejl med dugvægt på 150 gr. Pr M2

Budget for 2008. Søren Koldt ( kasseren) fremlagde budgettet for 2008.
Eneste bemærkning fra forsamlingen var om man evt. ville overveje at droppe
L23 Nyt og kun have medlemsinformation på nettet via klubbens
hjemmeside, det blev drøftet, men ind til videre var der dog ikke stemning for
det synspunkt.

forsat benyttes, såfremt de er godkendt inden eller senest den 1.1.2008 -

samt indførelse afJHW Max & JTQW max mål.

Pkt. 8.

Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kr. 200,00 for aktiv,
kr. 100,00 for passiv medlemskab.

4.04.04 Forslag blev vedtaget
4.04.06 Forslaget til reglen vedtaget, ingen imod.

Pkt. 9

A. Valg af fonnand, Per Nielsen, genvalgt uden modkandidat med applaus.

B. Valg af Kasser, foreslået blev Gitte Troelsen, og valgt uden

4.05.02 Forslaget til reglen vedtaget, ingen imod.
4.05.04 Forslaget til reglen vedtaget, ingen imod.

modkandidater.
C. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Ole Rasmussen & Povl Fisker, ligeledes

genvalgt.
D. Valg af suppleanter, Hans Jørgensen og Erik Toft, Genvalgt uden

modkandidater.
Pkt. 10.

E. Valg af Revisor og revisor suppleant, Michael Nielsen, og Hans Chr.
Thorsen, begge genvalgt uden modkandidat.

Pkt.1l

Eventuelt

Punktet hvor alt kan diskuteres men intet lovmæssigt vedtages.
Da der ikke var nogen som ønskede ordet, ønskede dirigenten at takke af,
med bl.a at rose forsamlingen med en gennemførelse i god ro og orden.

Pkt. 6. Her etter gav dirigenten ordet til formanden, som infonnerede om bestyrelsens planer
(aktiviteter) for det kommende år:

Match Race i Skanderborg i Pinsen i dagene 10 -1 1 maj, Hvor der sandsynligvis vil være ”
ﬁ1ldthus”, men for at stævnet skal kunne tælle til Grand Prix, må ingen afvises, hvorfor

Skanderborg opfordres til at åbne for ﬂere deltagere. Den. 25 maj aﬂioldes ” Fedtmule Cup i
lighed med sidste år, det ligger dog ikke fast hvor det bliver aﬂioldt. Der er 3 mulighederi spil
Roskilde, Jyllinge eller Vallensbæk.

I juni måned kan sejlere i Øresund ligger ” næsten gratis” i Vallensbæk, for på tirsdage at
side 10
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Da der ikke var nogen som ønskede ordet, ønskede dirigenten at takke af, med bl.a at rose
forsamlingen med en gennemførelse i god ro og orden.
Herefter ﬁk formanden ordet, og takkede af, samtidig med at han igangsatte den annoncerede
AUKTION.

Beretning fra Fyn Cup set fra La”Gå
Starten gik uden de store problemer, bortset fra at en Folkebåd og en H-båd sejlede
sammen ca. 50m foran os.

Kragenæs den 16.3.2008

Vi havde en tæt dyst med DEN 177 Sylliden, ned gennem snævringen, men vi kom
hurtigt til kort i vores spilerbomninger, deres boathandling er bare helt i top, så vi har

Referent Povl Fisker D 169

meget at lære endnu. Men jeg har også kun ejet båden et par uger så vi skal nok

Herefter gik man over til den annoncerede Auktion

lære det.
Ved Fænø blev vi overhalet af DEN 147 Pepina og lå ca. l00m efter dem helt til
Baagø hvor de valgte at sejlede inden om og vi sejlede udenom. Herefter så vi dem
ikke igen.

Til selve Auktionen var der dog kun indgået tre nmnre.
1.
1 Bomtelt, som gik for 575,00
2.
1 Webergrill, en compakt model højeste bud 175,00
3.
1 stor plovanker ingen bud og blev trukket tilbage.

Mellem Assens og Helgenæs lavede vi en ufrivillig stavvending, hvilket resulterede i
at en af gasterne fald i vandet (det var heldigvis selv samme gast der styrede). Man
kommer hurtigt væk fra hinanden når der er så god vind, så det to et par minutter
inden han var ombord igen. Det tog lige toppen af sejl glæden, så da vi samtidig
opdagede at vores Mylar genua var begyndt at revne, valgte vi at udgå ved Lyø og
sej lede til Fåborg.

Så selvom vi nød godt afet stort fremmøde til selve
generalforsamlingen, var detsmåt med emner til auktionen, men de
som bød mest, gjorde helt sikkert en god handel.

Billede af ,,La' GÅ“ D379 fra Fyn Cup zoos.

Vi regner dog stærkt med at være tilbage til 2009 med bedre sejl og bedre
boathandling. Sejlerhilsner Brian
L23 resultater:
Tøsen D24 M.Rasmussen Egensedybet 1 Lør 17:09:50 - Pepina D147 F.Grydehøj
Hou 2 Lør 18:42:50 - Sylfiden D177 J.Fuglsang Silkeborg 3 Lør 19:54:59 - La“GÅ
D379 B.Terp Kolding Bådel Ikke fuldført - Liberty D102 H.Clausen Skanderborg
Ikke fuldført

Her D24 Tøsen
inden de sagde
farvel til de øvrige
L23”ere..
Side 12
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Kragenæs Sejlklub indbyder hermed til

Åbent Ds-DM 2008 for rm. 806 og L 23

Lørdag 26. juli
kl. 7.00
kl. 9.55

Onsdag den 23. juli til lørdag den 26. juli 2008
med søndag den 27. juli som reservedag.

Vi mødes ved bro 1 ll!!

Eﬁer ankomst til havnen er der moleøl.
Specialklubbernes uddeling afsponsorpræmier.
kl. 19.00

Bureau åbner - check-in af de deltagende både og

Søndag 27. juli
kl. 9.55

forevisning af
dokumentation.
kl. 16.00 til 18.00 Specialklubberne - Måling afsejl i klubhuset L23 og 806
kl. 19.00
kl. 19.30

Torsdag 24. juli
kl. 7.00
kl. 9.55

kl. 19.00

Fællesspisning i sej lklubben.
Forud tilmelding og betaling er nødvendig, se
tilmeldingsblanketten.

Morgenbordet er klar.

kl. 19.00

Præmieuddeling snarest mulig efter afslutning afsidste sejlads.
1. REGLER

Der sejles eñer lSAF°s kapsejladsregler 2005-2008, DS” statutter for DM,
klassereglerne for
Int. 806 og L 23 samt udleverede sejladsbesterrmrelser.

Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser
indledes
hurtigst mulig efter afslutningen afden forige

De deltagende både kan forvente at skulle bære stævnereklamer.

Efter ankomst til havnen er der moleøl.

2. TILMELDING
Kragenæs Sejlklub

,,Gryde-aﬁen“ i sej lklubben.
Forud tilmelding og betaling er nødvendig, se tilrneldings

Morgenbordet er klar.
Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes
hurtigst mulig efter afslutningen afden forrige.

Efter ankomst til havnen er der moleøl.
Picnic hos Kong Hans (hvis vejret arter sig).
Forud tihnelding og betaling er nødvendig, se tilrneldings
blanketten.

side 14

Hvis det er nødvendigt at tage reservedagen i brug:
Varselsskud for dagens 1 . sejlads, følgende sejladser indledes

hurtigst mulig efter afslutningen afden forrige.
Der indledes ikke startprocedurer efter kl. 14.00.

1!! - samt kontrol af både og udstyr.
Åbning afDM-stævnet.

blanketten.
Fredag 25. juli
kl. 7.00
kl. 9.55

Festrniddag i klubhuset.
Forud tihnelding og betaling er nødvendig, se tilmeldings
blanketten.
Præmieuddeling ved Kragenæs Sejlklub.

Program :
Onsdag 23. Juli
kl. 16.00

Morgenbordet er klar.
Varselsskud for dagens 1 .sejlads, følgende sejladser indledes
hurtigst mulig efter afslutningen afden forrige.

Stævnet er reklarnekategori C for Int. 806 og kategori A for L 23.

Kragenæsvej 86
4943 Torrig L
Stævnetelefon: 20 15 66 39
Tilmelding kan også ske via L23 Klubbens hj emmeside: L23 .dk!
Ved registreringen ved DM om onsdagen, skal fremvises følgende:

a) Dokumentation for at hele besætningen er medlem afen sej lklub under Dansk
Sejlunion.
b) Dokumentation for betalt ansvarsforsikring på båden.
Ovenstående dokumentation kan være en udskrift afbetalingen via bank eller
PBS.
side 15

Deltagere som ikke er medlem afen sej lklub tilbydes et halvt års medlemskab af
Kragenæs Sejlklub, for 225,- kr.
c) Låneerklæring hvis aktuelt.
For L23 gælder følgende:
L23 Klubbens klasseregler foreskriver, at der ktm må benyttes et stel sejl ved

DM. (et storsejl, en fok, en genua og en spiler samt evt. en stormfok)
Disse sejl skal alle bære Dansk Sejlunions blå knap hvori der er et nummer.
Disse nurnre skal angives på en udleveret fonnular og aﬂeveres ved check-in inden
stævnets start onsdag kl. 19.00.

Det er et krav at de deltagende både har gyldigt klassebevis og at ej er er medlem
afspecialklubben.
Disse krav vil blive checket afspecialklubbeme ved tilmelding og kræver derfor
ikke dokurnenteres ved DM
Stævnegebyr kr. 1100.-kr: samt øvrig betaling via Bank: Reg. 0689
Konto 28856501 79.
Stævnegebyret dækker tilmeldingsgebyr samt morgemnad og madpakker for hele
besætningen torsdag, fredag og lørdag.
Tilrnelding og indbetaling afstævnegebyr skal være Kragenæs Sejlklub i hænde
senest 6. juli 2008. Ved efteranmeldelse vil der blive opkrævet et gebyr på kr.

6. ANTAL SEJLADSER

Der forsøges gennemført 3 sejladser på hver sejladsdag - i alt 9 sejladser a 1 11/2 times varighed, hvorafén må fratrækkes såfremt 5 eller ﬂere sejladser bliver
gennemført.
Stævnet har DM status når 4 sejladser er afviklet. Herefter vil reservedag ikke
være relevant.
7. POINTSYSTEM
Lavpointsystem, tillægA.
8. BUREAU
På kontoret i Kragenæs Sejlklubs klubhus.
Åbningstid onsdag kl. 16.00 til kl. 19.00

Åbningstid om morgenen torsdag til lørdag kl. 08.00 til 08.30, evt. søndag: se
opslag lørdag.
Åbningstid efter dagens sejlads aﬂrænger afantallet afprotester, se derfor opslag.
Stævnets officielle opslagstavle er placeret på klubhuset.
9. PRÆMIER

For hver 5' tilmeldte. Herudover DS” DM-plaketter til nr. 1, 2 og 3 for 806 og
L23.

Ligeledes sejler 806 og L23 om specialklubbemes vandrepræmier.

200,-. Ved efteranmeldelse kan der ikke gives garanti for bespisning men vi prøver
hvis det ønskes.

10. SØSÆTNING
Såfremt der ønskes mulighed for søsætning før onsdag - evt. lørdag eller søndag i
forudgående weekend skal dette aftales med Kragenæs Sejlklub att.: Kjeld Jensen

Havneplads fra onsdag til søndag er inkl. i gebyr. (Se mere herom under pkt. 10)
3. BANE
Op/ned bane med krydsmærke/kickmærke og gate som bundmærke, med

tlf. 22 20 93 30 senest d. 15.06.2008. Dette vil medføre en merudgifti forhold til
kran onsdag og lørdag i selve stævnet.

målgang på sidste læns.
Banen udlægges ca. 1 sm. NV for havnen. Anslået sejltid til baneområdet er en
halv tirne. Det tilstræbes at banen bliver med 3 opkryds og 3 lænsebcn.
4. MÅLING OG KONTROL
Onsdag kl. 16.00-18.00 er der kontrol afbåde, udstyr og sejl i henhold til de
respektive klasseregler. Kontrolmåling afsejl vil foregå i sejlklubbens klubhus.
Alle L23 og 806-sejl skal bære specialklubbens stempel før de kan benyttes ved
DM. Målekontrol i henhold til DS ° måleregulativ, samt kontrol afbåde og udstyr
kan forekomme før, under og efter stævnet.
5. REGISTRERING

Bådene skal være registreret i bureau inden onsdag kl. 19.00, hvor
sejladsbestemmelseme udleveres.
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Søsætning onsdag med mobilkran kl. 14.00 til 16. 00
Optagning lørdag med mobilkran kl. 1 6. 00 til 18. 00
Tilmelding og betaling 250,-for kran pr. båd onsdag og lørdag - skal ske

samtidig med tilmeldingen til stævnet.
Mastekran kanfrit benyttes.
Anden kranhj ælp skal aftales og betales særskilt ved henvendelse til: Kjeld Jensen
tlf. 22 20 93 30,
skal aftales senest d. 15.07.2008.

Deltagernes både kan ligge vederlagsﬁiti Kragenæs Lystbådehavn fra onsdag til
søndag.
Bådene forsøges samlet ved bro 1.
Brug afhavnen ud over demie periode, hvor Kragenæs Sejlklub ikke kan anvise
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gratis plads,
skal ske ved at benytte plads anvist afhavnefogeden og afregne med deme.
1 1 _ Indkvartering - Telt og carnping.
Der vil være mulighed for ﬁi opstilling aftelte og campingvogne, som anvises i
nærheden afhavnen. Der vil blive lavet en fælles ”teltlejr” for telte og
carnpingvogne på areal udenfor campingpladsen.
Såfremt der ønskes at campere på campingpladsen skal dette aftales direkte med
campingpladsen som findes på www.224.dk der ydes en rabat på 25% ved brug
afcarnpingpladsen, dette er dog ikke gældende for hytter, hytter lejes og afregnes
til dagspiser.
Det er også muligt at leje hytter ved Kragenæs kro på findes på
www.kragenaeskro.dk
12. Ansvarsfiaskrivning.
Deltagerne deltager i stævnet ﬁrldstændig på deres egen risiko.
Kragenæs Sejlklub påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade
eller dødsfald, der opstår som følge afdeltagel se - før, under eller efter stævnet.
Med sejler hilsen
Kragenæs Sejlklub
( se tilmeldingsblanket side 23 &24)

---------#########--------------#########----------__-_########____-___-

Match-Race på Skanderborg Sø Pinsen 2008.
Skanderborg Sejlklub var i pinsen vært for det årlige Match-Race for L23 'ere.
Sidste års 12 både var nu blevet til 16, da stævnet er blevet meget populært.
Således kom der i år 5 både fra Østdanmark.
Alle både var sej lklare fredag aften, hvorefter restauranten kunne tilbyde
skippenniddag til klubpriser. Lørdag morgen bød klubbens fonnand Preben
Madsen alle velkomrnen. Efter et kort skippemiøde kumre alle stævne søen. Let
vind med klar himrnel og bagende sol var udsigteme. Efter lidt venten på vind blev
der afviklet 5 gode sejladser.
Lørdag aften bød efterfølgende på fællesspisning serveret på terrassen, med udsigt
over den smukke og fredfyldte Skanderborg Sø. For nogle sejlere blev det sent
før man fandt køj eme, hvad enten det var i velvillig opsatte campingvogne eller i
,,sovesalen“ i det
_
nye klubhus.
Der blev afviklet
indledende
sejladser hvor alle
mødte alle i to

seedede puljer

Det største fremmøde til generalforsamling i nyere tid... tegner godt for fremtiden l
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lørdag og søndag.
Om søndagen var
vinden længe om
at slå igennem,
samtidig med at
den drillede
domrner og sejlere
med at være
meget ukonstant. Sent på eftenniddagen stod det klart at D177 havde vundet sin
gruppe, selvom de havde indkassere et nederlag til D1 1 SUS. I den anden gruppe
skulle der omsejlads til for at finde de to både, som skulle kæmpe om de bedste
pladser. D140 Zero fra Køge trak det korte strå og måtte se Zeppo og Tria gå
videre. Med Rasmus fra Bandholm var bådene klar til semi og ﬁnalesejladseme.
Til forskel fra tidligere år må man sige atjævnbyrdigheden i år var større, idet
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ingen både kunne prale med at gå sejnigt gennem alle sejladser og at 9 både måtte
i omsejlads.

Det var ellers planlagt, at de øvrige både fra de to grupper skulle kæmpe om de
endelige placeringer;
men grundet det
fremskredne tidspunkt
blev disse opgivet, så
man kunne være sikker
på at fmalesejladseme
kunne blive afviklet.
Sylﬁden vandt sin

=
T
I -

*

~_._åF

i ääl?

semiﬁnale over Rasmus
og Tria vandt sin over
Zeppo. Det endelige
resultat efter
ﬁnalesej ladsen blev, at
Sylfiden vandt over Tria, og Rasmus vandt over Zeppo.
j
*

Alle kom godt i havn og
bådene, som skulle videre
blev læsset på trailere.
Stævnet sluttede med
præmier til alle både
grundet velvillighed ﬁa en
række sponsorer.
Toppen - var en fok fra
North Sails som D177
Sylﬁden tog sig af.
Her vinderbåden og dens
glade og solbrændte
besætning.......... _.

Alle var enige om at stævnet havde været en succes, grundet et veltilrettelagt
stævne, og at vej rgudeme i år havde vist sig fra sin bedste side. Flemrning Gräs
afsluttede stævnet og håbede, at disse traditionsrige sejladser ville blive bakket og
næste år. Tilkendegivelsen blandt sejleme var klar - alle ville møde op til næste år.
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De glade vindere Match Race 2008 i Skanderborg, efter en hård kamp med det
højeste antal deltagere nogensinde.. Et stort tillyk ke til DI 77 og Skanderborg
Maj på dommerbåden og Dan D174 , samt Lars Lassen, LL Gruppen, har
velvilligt stillet mange ﬂotte billeder til rådighed (se mangeﬂere billederpå
klubbens hjemmside)
Referent Hans D14 Zero.
Resultat afMatch Race 2008.

D 177 Sylfiden Jan Fuglsang Silkeborg
D 15 Tria Erik Toft Nielsen Køge
D 7 Rasmus Ole Rasmussen Bandholm
:'>S*°!`°l"* D 281 Zeppo Morten Thomsen Ishøj
5/6. D 11 SUS Flemming Gräs Skanderborg
D 140 Zero Hans Jørgensen Køge
7/8. D 286 Andromeda Flemming K. Nielsen Silkeborg
D 381 Alleos Per Hedegaard Skanderborg
9/10. D 169 Pi'r Poul Fisker Silkeborg
D 176 Amok Per Nielsen Vallensbæk
11/12. D 43 Hovsa Frederik Dygaard Skanderborg
D 299 SNUP Karsten Hansen Skanderborg. fortsættes næste side
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13/14.

D 102 Liberty Frank Gastbjerg Skanderborg
D 174 Tiny Dan List Jensen Haderslev

15/16.

D 142 Huny-Chuny Ove Nielsen Skanderborg

Tilmeldingsblanket til DM 2008 for L23 og 806.

Kragenæs Sejlklub den 23/7-27/7.

D 312 Wivind Kim Weilert Skanderborg

Startgebyr er Kr. 1100- dette er samtidig betaling for morgenmad
samt frokostpakker for hele besætningen.
Aftensmad skal bestilles og betales samtidig med tilmeldingen.
L23 T-shirts skal bestilles og betales ved tilmeldingen.
Kranhj-ælp skal bestilles og betales ved tilmeldingen.

Vi takker mange gange de velvillige sponsorer:

Thor, Nybolig -

Sparekassen Østjylland -

LL-gruppen - ShipShop BådeudstyriRy -

Køge

Boatcenter - Specialbutikken i Skanderborg,
Restaurant Sølyst - Skanderborg Festival - Risbjerg
Marine Silkeborg

HUSK ll! Ved stævnets start skal der vises dokumentation for
medlemskab af en
sejlklub under Dansk Sejlunion for hele besætningen.. ! ! !
Der skal også vises gyldig ansvarsforsikring på båden ! ! !
Ligeledes en evt. låneerklaering.

- NorthSai|s.

OBS: forklaring til resultatslisten: Grundet manglende vind
sidste dag blev de indbyrdes sejladser om pladserne 5 til 16

Tilmelding og betaling senest den 6 juli 2008 I ! !
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Festmiddag:

lørdag.

stk.

á kr. 150.

L23 Klubben kan tilbyde følgende varer:

Festmiddag børn

lørdag.

stk.

á kr. 75.

Centerløft til L23:

stk.

á kr. 80.

L23 T-shirts

Skal betales ved tilmelding

Mobilkran

onsdag

Bestilling

sæt kryds.

Mobilkran

lørdag

Bestilling

sæt kryds.

Mobilkran betaling

dækker begge dage

Jeg ønsker fri plads

til telt

Jeg ønsker fri plads

til campingvogn

250 kr.

antal telte.

antal campingvogne

Rorbøsninger, er der slør i roret så er nye bøsninger løsningen, de kan købes for kr.
50 pr. sæt.

Bank: Sparekassen Lolland
Reg.: 0689 Konto.: 2885650179.

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.

HUSK at angivelse bådtype og nummer ved betaling.
Kr.

Bemærkninger:
Angiv størrelse på L23 T-shirts her.
Antal S
Antal M
Antal L
Antal XL
Antal XXL

Benyt evt. blanketten på - www.L23.dk , og husk skal være
hos Kragenæs Sejlklub og betaling som ovenfor angivet.
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Der er indgået aftale med Per Hedegaard D 381 da han fremover står for salget,
så alt hendvendelse skal ske til hans mobil telefon 281 15480

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

Betaling via

Ialt kr. overført:

Komplet åg - løftegrej til L23 medlemspris l500kr. ..er på lager....
Sættet indeholder:
Åg i 10 mm. T stål, slyngrenset og epoxymalet, gummi på undersiden - vandret
ﬂade. Oval løftering - 2 tons 5 sjækler - 2 tons
2 løftestroper - 2 tons, grønne 300/150 cm.
2 høje (50 mm.) møtrik. galvaniserede. 2 øjebolt M20 rustfrie.
l ,, dækspåfyldning“ dæksel ø 51 mm. chrom til dæksgennemføring foran garagen.
Den høje møtrik 50mm. tilpasses individuelt til overkant dørkplade, således at der er
et hul på 30 mm. klar til isætning af øjebolt. Foran garage til skydekappe skæres et
hul Ø 54 mm. Monteres i tætningsmateriale, overskydende studs ca. 60 mm.
afskæres før montering. Dæksel dækker skruer. Dette tilbud kan afhentes fragtfrit i
Skanderborg (efter aftale)..Vægtangivelseme refererer til hvad grejet er godkendt
til af belastning. Leverandør og L23 Klubben kan ikke gøres ansvarlig for skader
opstået ved brugen af ovenstående materialer

Hulkehle beslag. kan købes for 125 kr. pr sæt. ( 2 størrelser)
L23 stegtegning i aluramme kr. 200.

Alle priser er excl. levering, og leveres omgående når pengene for
det købte er overført til klubbens konto.
Vores bank er Den Danske Bank - Reg.nr.: 3194
Kontonummer.: 3194117531
Husk at anføre bådnummer eller navn i meddelelsesfeltet ved
indbetalingen.
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Kredskontakter

Det var måske en rigtig fin gaveide med L23*r på ﬂøt
massiv mahogniplade, til L23 sejleren der har alt, undtagen en

Bøgestrøms Kredsen

Søges

Kredskontakt søges til at øge L23 interessen

eksklusiv halvmodel.
Være i god tid, da vi ikke altid har halvmodeller på lager.

lssetjord Kredsen

1) 250

i dit område
Jan Nielsen - Stationsvej 10

Holbæk Fjord

Roskilde Fjord

D246

Køge Bugt Kredsen

D 140

4320 Lejre - Tlf 46481930
agua@nielsen.mail.dk
Lars Olsen Hasselager, Munksøvej 7 - 4000
Roskilde - loh@mst. dk
Hans Jørgensen Havløkkevej 9
4600 Køge - Tlf 5665 2404

hh|'@dk.ibm.com

L23 halvmodel i hvid - monteret på massiv mahogniplade, lakeret
5. gange og poleret. Pris kr. 800. ( vandlinie og vinduer skal man
selv påføre som vist modellen her) eller et nærmere aftalt beløb v/
bestillingen.

Der er indgået aftale med Hans Hørgensen D 140, da
han fremover står for salget, så alt henvendelse skal
ske til ham på mobil 28802109 eller mail
hans@L23.dk
OBS! klubbens hjemmeside, www.L23.dk
Forsidebilledet:Den gamle havn i Nice ( foto Povl Fisker)

D61

Nordøstjyll Kredsen

D23

Silkeborg Kredsen

D169

Århus Kredsen

D 384

Lillebælts Kredsen

D174

Dan List-Jensen Platanvej 27, Hammelev
6500 Vojens -tlf 74 507382
list-'|ensen@wanadoo.dk

Nordfyns Kredsen

D24

Mike Rasmussen - Krokusvænget 5

Storebælts Kredsen

D99

Sydfyns Kredsen

D212

5450 Otterup - tlf 64825056
dor1eogmike@webspeed.dk
Lars Munch - Kristiansdals Alle 66C
5250 Odense SV - Tlf 6617 0319
John Runge - Blåbyvej 1B - 5700 Svendborg

24286246 - john.runge@yahoo.dk
Storestrøms Kred sen

D7

Ole Rasmussen - Birkevejen 89 - 4941 Bandholm
tlf. 23960435- ole@l23.dk

Øresunds Kredsen

D18

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

Deadline for næste L 23 Nyt er den 29. aug. 2008
Gratis medlemsblad - oplag 240 stk.
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Tryk: www.dixit.dk

Roland Nielsen Ledvej 10 A, Uggerhalne
9310 Vodskov 2880 1220 -123@`|unker22.dk
Jøm Hornemann - Solsikkevej 24
8900 Randers - Tlf 8643 6212
Povl Fisker - Georg Krügersvej 176
8600 Silkeborg - Tlf 8684 5113
poﬁsker@webspeed.dk
Finn Hasager - Vesterbrogade 13 th
8000 Århus C - Tlf 861 3 7938
fam.hasager@mail1 .stofanet.dk

Limfjordskredsen
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