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Køge Boat Center \  
- dit nye indkøbssted

0 Altid gode priser på kvalitetsudstyr til dig og din båd
0 Key West fritidstøj
0 Doyle Sails - salg og reparation
0 Gill sejlertøj
0 Salg af Dansk produceret bådtrailer fra Scandictrailers
0 Vi har import og forhandling af køl- og motorbådstrailer fra
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Kø e Boat Center \
www.koegeboatcenter.dl<

Bådehavnen 7 0 4600 Koge 0 Tlf. 56650405 0 Mobil 2624 3399

Du finder også et stort udbud af bådudstyr på wwwmetbaadogramping.dk
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En aktiv forening.
L 23 Klubben er en aktiv forening
med i alt 213 medlemmer. Der er 160
aktive og 53 passive.

Der har været mange aktiviteter
i 2013.

Januar klubaften i Vallensbæk
Årets første arrangement var i Val-
lensbæk Sejlklub d. 23. januar. Efter
det traditionsrige store ostebord, holdt
regerende danmarksmester Mike
Rasmussen; D 24 Tøsen, et indlæg om
”Kapsejlads fra start til mål”. Mike
fortalte levende og spændende om,
hvorfor han og hans besætning altid lå
så godt fremme på kapsejladsbaneme.
Der blev givet mange tips og mange
gode råd. Aftenen sluttede som sæd-
vanligt med god sejlersnak og ”løgne-
historier”.

Februar klubaften i Faaborg
D. 6. februar mødtes L 23 klubben
på Tuco værftet i Faaborg. Her så vi
hvordan man bygger ekstreme både i

Beretning 2013

helt moderne materialer. Kulfiber,
glasfiber, stål og aluminium. Det er
blevet til adskillige skrog og over-
bygninger til alt fra tenderbåde til
lystyachter, supplybåde og katama-
ranfærger. I 2011 søsatte drengene fra
Tuco værftet deres 40 fods trimaran
”Carbon 3” designet af Nigel Irens og
bygget på deres værft i Faaborg. ”Car-
bon 3” har siden vundet mange sejladser
og pokaler og slået flere rekorder.
Efter rundvisning og spørgsmål, holdt
Mike fra ”Tøsen” igen sit indlæg om
”Kapsejlads fra start til mål”. I løbet
af aftenen var der selvfølgelig også
lidt godt at spise. Arrangementet blev
holdt sammen med 806-klubben.

Generalforsamling i Køge
Klubbens generalforsamling blev
holdt i Køge Sejlklub d. 23. marts.
Generalforsamlingen forløb i god ro
og orden. Referatet ligger på www.
L23.dk.

'Ilune-Up sejlads i Køge
Nogle L 23 sejlere fra Køge og nær-
meste omegn havde sat hinanden
stævne d. 29 juni til Tune-Up stævne
i Køge. Der deltog 5 stærke
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besætninger og vinder blev D 15, Tria
fra Køge.

Årets Danmarksmesterskab
afvikledes i Stubbekøbing
Sejl- og Motorbådsklubben Grønsund
og Bogø Sejlklub afviklede i fællesskab
vort årlige damnarksmesterskab.
Stævnet blev holdt fra d. 14. til d.
18. august. IF-erne deltog også. Der
blev sejlet på en bane mellem Farø og
Vordingborg. Det betød 1 times se-
jlads ud og 1 times sejlads hjem hver
morgen og aften. På den tredje sejlads-
dag var der så lidt vind, at deltagerne
ikke kunne nå ud på banen. De driftige
arrangører fra Stubbekøbing og Bogø
stillede en stor bundgamsjolle med en
kraftig motor til rådighed, og trak hele
feltet på cirka 30 både ud til banerne,
Godt gået.
Kapsejladser afvikledes med nogle
gode baner af de dygtige baneledere
og dommere.
Et rigtig godt L23 DM stævne.
På land virkede alting godt og hyggeligt.
Der blev serveret moleøl og gode
middage de dage vi var der.

Beretning 2013

Resultatet af Danmarksmesterskabet
2013 blev, at guld, sølv og bronze gik
til:
1.D 24 ”Tøsen”, Mike Rasmussen
2.D 140 ”Zero”, Hans Jørgensen
3.D 15 ”Tria” Martin Bach Larsen
Der deltog i alt 17 både.

Kredsmesterskab i Silkeborg
Silkeborg Sejlklub stod for årets sidste
kapsejladser. Lørdag d. 28. og søndag
d. 29. september på Julsø ved Silkeborg.
Det var det 13. åbne kredsmesterskab
for L 23 i kredsen. Der deltog 8 både
hvoraf 3 kom på trailer og 2 både var
en blanding afjyder og sjællændere.
Et par gode sejladsdage med en blanding
af ingen vind, let til jævn vind, lidt
hårdere vind og en masse vindspring
som der altid er på søeme.
Som sædvanlig i Silkeborg, fuldt op
med nogle gode aftenarrangementer.
Stævnet blev vundet af D 24 ”Tøsen”
med D 177 ”Sylfiden” på andenplad-
sen.

L 23 Klubbens Grand Prix Serie
Grand Prix Serien i 2013 bestod af 3
sejladser. Der var i alt 23 L 23”ere der
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talte med i pointopgørelsen. Årets
vinder blev D 24 ”Tøsen”.

Andre sejladser
Udover de nævnte har mange L 23”er
deltaget i lokale aftensejladser nindt
omkring i landet. Der har også været
deltagere i Fyn Rundt og andre
distancesejladser.

Dimsekassen
og gode indkøb til L 23
Reservedele som ikke kan skaffes
andre steder fra, sælges af L 23 Klub-
bens dimsekasse. Her kan købes
L 23 trøjer, rorbøsninger, spiler blok
beslag, hulkehlbeslag, fæste til top
og undervant, halvmodeller mv. L 23
Klubbens stander er gratis og udleveres
også fra Køge Boat Center der passer
vor dimsekasse.
Udover dette har forskellige medlem-
mer igangsat ”produktion” af stumper.
Nye håndlister, flotte rorpinde,
skamfilingsbeslag og meget andet.
Se mere på www.L23.dk

L23 dk. Hjemmeside
Klubbens hjemmeside administreres
af Hans, D 140 fra Køge. Den er et

uvurderligt stykke værktøj for folk,
der er interesseret i L 23 båden. Her
er arkiv, gamle historier, artikler
fra bådblade, tegninger, indlæg fra
medlemmer, køb og salg, trimguider
og meget mere. En gang hver måned
udsendes yderligere nyhedsmail til
samtlige medlemmer, der har en mail
adresse. Er du ikke på listen, så send
din e-mail adresse til L23@L23.dk.

Regnskab
L 23 klubben har en god økonomi.
Med en omsætning på cirka kr. 40.000
pr. år, aktiver på cirka kr. 72.000,
heraf likvid beholdning ca. kr. 62.000
er vi godt rustet til fremtiden, og til
stadig at være en aktiv klub.

”Lilleput” - Fra skrot til slot.
I 2012 igangsatte et af vore medlem-
mer et stolt projekt. Ændring af L 23
D 217 ”Lilleput” fra ”Athentningstilbud
til Luksus Tursejlerbåd”. Johnny
har skrevet et meget fyldigt bidrag
til vores hj emmeside, om hvordan
reparationer blev udført, både nemt og
kompliceret. Projektet blev færdigt i
2013. Jeg synes Johnny fortjener ros
for sit store arbejde med at fortælle
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og inspirere os andre til hvordan en
”gammel” L 23 kan blive til en dejlig
tursejlerbåd.
Se hele artiklen på www.L23.dk.

-og lidt om 2014.
Indtil videre har der i 2014 været af-
holdt 2 arrangementer. I januar måned
i Vallensbæk, hvor de 2 Spækhugger-
sejlere Rainer og Jochen fortale om
deres eventyrlige sejladser rundt på
verdenshavne i deres lille Spækhugger
på 24 fod.
I Faaborg mødtes L 23 sejlere i
februar måned til et foredrag om
”Praktisk meteorologi for Tursej1ere”.
Mette Hundahl - der er ejer af L 23 D
178 og forfatter til ”Meteorologi og
Oceanografi for Skibsofficerer” delte
levende og interessant ud af sin viden
om vejr og vind.
Et par gode aftener.

Yderligere aktiviteter i 2014 er:
29. marts. Generalforsamling i Faaborg.
24. - 25. maj. Stævne i Køge.
21. - 22. juni. Speed Cup i Faaborg
13. - 16. august. DM i Faaborg
Omkring 1. oktober. Kredsmesterskab
i Silkeborg.

SPONSORPRÆMIER
DM 2013
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D 18 ”Killelock” vinder en ny spiler
Sponsorpræmie fra North Sails.
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D 335 ”Ophelia“ vinder en ny spiler
Sponsorpræmie fra Doyle Sails.
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L23 Klubbens bestyrelse
Valgt senest den 23/03/2013 i Køge - samt personer med tilknytning til klubben

Formand:
Per “Amok” Nielsen - D176
Tandrupvej 8 A.
2665 Vallensbæk Str.
Tlf. 43548043 Mob.: 27153095
Per@L23.dk
Sponsorer - Nye ideer

Næstformand. 3 »
Hans Jørgensen - D140 *
Havløkkevej 9 f` ~_
4600 Køge _ 1
Tlf. 56652404 Mob.: 24226304 la. I
Hans@L23.dk “_
Skype: hansjorgensen “ " j
Medlemskartotek - PBS opkræv- .,"'1“"
ninger- Webmaster - Kapsejlads ~ -7'llllll
Sekretær.
Povl Fisker - D169
Georg Kriigersvej 176
8600 Silkeborg
Tlf. 86845113 Mob.: 20335933
Povl@L23.dk
Skype: pofi sker3909
L23 Årbog - Klubstandere
Sekretær `

Bestyrelsesmedlem.
Ole Rasmussen - D7
Birketvej 31
4941 Bandholm
Tlf. 54788131 Mob.: 23960435 ”
Firma mob.: 23469381
Ole@L23.dk - Kredskontakter &
Kontrolmål sejl. .

Kasserer
Gitte Troelsen - D59
Bàdehavnen 7
4600 Køge
Telefon 61331423 K 1
Gitte@l23.dk _ p I Å
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Suppleant.
Mike Rasmussen - D24
Krokusvænget 5
5450 Otterup
Telefon. 41993725
Mike@L23.dk

Suppleant
Thomas Bach Larsen D15
Flindts Vænge 16
4600 Køge
Tlf. 40866766
Thomas@L23.dk

Dimsekassen
Erik Toft Nielsen - D59
Bådehavnen 7
4600 Køge
Tlf. 26243399
Erik@L23.dk
Skype: eriktoft

L23 Klassemåler
Morten Thomsen
Uglevej 6
2680 Solrød Strand
Tlf. 56147868
Morten@.L23.dk

L23 Klassemåler
Rune List-Jensen - D174
Christiansminde 65, 2
7100 Vejle
Tlf.: 40791915
Rune@L23.dk

Revisor
Benny Mads Jensen - D386

Revisor Suppleant -
Per Nielsen - D63
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