
nu

G `

_,iKmnsen
*i ' . i'on under Dansk Sej1unl°n

, 1 " "f Lars.` `l r R' du

' er èn Élflí eefilere ai Lê§§å%§gå:fii, Marib°~ i
for 236? `fi fi'~f laves da ' Ö ” '
=:=?f_;«en os byg-'f`åfíf; °'° å”

fg-ååfiíi M6 9710 i
fàf- vi- vingfifáoë-,>,ç§n 217.. , -- f

n
T 1 Olf%í'30n: ' °f.'.- '°'_` ._ Uofirl . _ L] 6

Formana' Herlev, (02 ` 84
~ 3 Gambofâsveg 1_ ' ft. '_`_ -n V' ~. I'

Éæstformandz T0fGçntälchäê5äeKbh. F« (O1'8b04O9"
6, S460' 9 ! _ l d

(18 9_ . DreJØ?3 v
rer: Leif LØfâre?Öl ~ 99315 13) 'benhavn . . m_rhqvpj 45, 2300

' hØj: IEaL*”.'n; fø) .___ .. Rolf JOUS rl 1 _ G5 mo 5 ~
Sekr%iær° københavn b. (9~

P-1 'N ca co :D

/ 1

lie firdsveå 49" `_ . = - A. J'efiSen~ E *_g° 2 62)Best.medl.. âëäâ Gentofte. (01 67 9
_ ' -b'\1'1S8no' 'i' ' Haugaard Kris =` . . i ing

Su nleant- Flemm

V éëm S1 b yíâíéåludsendäs rt_ _ e «__.__. _.: . . ,e .
1 1 ifølge beslutning L oftere 1 V

4

-- 9 ",_ Sia < Gange om aret og helst Redav-
mindst fiffe Ö, P "'<1a1<tør Rolf Jonshøi- .' 7”,_` ` _ Eat bie
fald 1 se31sæ5°ne“' Pe t`l at førkorte' ._. Sie ret 1
ionen forbeh0l§er äar l930*

:nærer skrevet " jan

L,

§i_

ål

A ,
fl,
.i,m«:ä§% °

.f \ l
n " A l~

1

.

-

lå Å;
“il

>É
1

Nm-:eee 2
V _ 4 l ;<~_.'_ JJ”

, t

fre-øm! @ffawZ£'1í?
Om seks vger, søndag 24. februar 1980, kan
L-23 sejlerne samles igen til generalforsem~
l' v vi t- -~ 'ing. X, der henlagt begivenheden til Nyborg,
dels fordi der kommer flere og flere L~23”ere
på Fyn og i Jylland, dels fordi vi gerne vil
understrege, at vi også arbejder for sejlere
udenfor det østdanske område.

Men det bliver ikke svært at komme med for
østdanskerne: Vi laver grupperejse med DSB fra
København, Roskilde, Slagelse og Korsør. Til~
meldingskvpon ligger vedlagt. Returner den, og
Qgsk at särive navn og bädnnmmer på.

ZL%ÉÉ'klubbëñZñarWværet'gëfinëmlsitfitredje leve-
år, og det har været travlt. Medlemstallet er
fordoblet i årets løb - fra cirka 60 til cirka
120. Vi har haft vores første rigtige klasseme~
sterskob, og der er arbejdet med nye udspil
til næste sæson.

Den største nyskabelse bliver en ny form for
kredsmesterskaber. Vi deler landet op i en
række regioner, hvor man kan hente sig points
Ved at placere sig i en række lokale kapsejled~
Bor, der er udvalgt af L-23 Klubbens bestyrelse.
Der er særlige ordninger for Sjælland Rundt og
Fyn Rundt, som tæller med i samtlige kredses
point-regnskaber. Dermed skulle vi få nogle
store, gode felter i disse store se'lad_ . ~ J Ser:Det ken du høre mere om på generalforsamlingen.

ÆNDRINGER ~ Der bliver også freml tJ ag" en rækkeforslag til ændringer af love og klasseregler
3 L a _ . ' ._ f Det meste er mindre ajourføringer. Men af væ-

sentlig interesse er det at nu gør vi no t
! - '1- geved spileren. Vi sætter dens muximale bredde ned

f . ~ 'ra 7,20 til 6,20 meter, og samtidig vil vi kun



tillade een spiler ombord under kapsejlads - U
idag er det to. N

Baggrunden er den nye nordiske Soandicap-aftale;1
omkring spilerne. Og den anledning bruger vi til n
to ting: Dels vil vi gøre spileren mindre og \
nemmere at tumle (de fleste spilere opfylder i :
øvrigt allerede idag disse mal). Og dels vil
vi gøre det mere økonomisk at sejle med spiler.
Een spiler er billigere end to. “

Der kommer iøvrigt også forslag om, at de små, H
grå-brune klassebreve skal deponeres hos besty- t
relsen i et år. Det er en prøveperiode - vi vil 3
se om de overhovedet er nødvendige. Vi synes,Ø
de indebærer en del bureaukrati.

VALG OG REGNSKAB - Der skal også vælges nye folk~
ind i bestyrelsen: Tre af de seks nuværende træ-
der ud. Det er formanden, bestyrelsesmedlemmet ford
kapsejlads, og suppleanten. u

Kassereren, derimod, fortsætter efter et travlt
år. Han har skullet registrere alle de nye medlem-
mer, kræve dem for penge og sende dem alle de nød-
vendige ting, ligesom til alle andre.

Kasserer Leif Løfigren understreger, at nu bli-
ver fristen strammet for at betale kontingent:

b trukket betalingen helt hen til efter-Mange -ar . _ _
året. Nu falder hammeren l5. april. .

Refnskabet der bliver fremlagt på generalforsamÅE ererer med indtægter på cirka 7.500 kr.lingen, op _
og et overskud på cirka 1.500 kr. På den baggrundr de kon-
venter vi at fortsætte med vores nuvæ_en
tingent på 75 kr. for aktive og 35 kr. for passi-
ve medlemmer. Vi kan nemlig ikke forudse større,
uventede udgifter i 1980.en foreslår iøvrigt, at også bådenes faKasserer _
ste gaster abonnerer på L-23 Nyt. Det gøres nemt eter vil jo
ved at blive passivt medlem. Mange gas
gerne følge med i, hvad der sker i klubben.

GODT NYTÅR - Og hermed ønsker bestyrelsen så
alle et godt nytår med tak for det gamle. På.gen-
syn til generalforsamlingen - og på gensyn iøv-
ri_t til sommerens arrangementer, træf og kap-8
sejladser.
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skabeloner til åteëäeå og får også tilséndë gin
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Mange L-23 sejlere er unge, der har købt båden
som deres første fartøj. L-23 sejlerne er typisk
i alderen 20-30 år. Men der er undtagelser: For
eksempel ægteparret Ole og Else Rønnow Olsen på
Amager, der har købt D-lO6 og sejler fra Sundby.
De er henholdsvis 49 og 48 år og har en lang sej~
lerkarriere bag sig, det meste af tiden i træbå~
de, spidsgattere og kragejoller.

- Træbådene havde atmosfære og charme, siger
de to. - Det var både, man virkelig fik et for-
hold til. Men der var også en bagside: Der var
altid vådt et eller andet sted, og en god bid af
sæsonen gik med at gøre båden klar. Nu har vi lige
pludselig fået foræret en måneds ekstra sejltid i
hver ende, så vi har måttet købe nyt, varmt tøj.

Else og Ole gik over til glasfiberen for en lille
halv snes år siden med en Hurley 18. I maj 1979
købte de så Kjeld Fogdes L-23 "Bandit" fra Kastrup.
Den bruger de til dagture og enkelte weekendture,
mina deres to knægte på 18 og 16 bliver i land.
senere kommer der måske længere ture og sommertog-
CI'.
- Og det er dejligt at have fået en så hurtig

blå, så vi kan nå et stykke omkring, selv om vi
kun har en enkelt dag, siger de. - Vi er også
çlldø for den hyggelige kahyt og for det store
Orrum, der er ideelt til at stuve ting af vejen,

nl! man kun er to ombord. «

MDEN ANDEN sims - selvfølgelig har de også
indvendinger efter en sæsons sejlads med "Vip III",
lom båden er kommet til at hedde. De gode, gamle
lpidugattere havde et langt opskud, tunge som de
vlr. Og det opskud savner de lidt under havnemanøv-
vor og i snævre kryds. Og så også spidsgatternes
rulle-reb, der samlede sejldugen nydeligt omkring `
dommen og ikke efterlod nogle slaskende poser,
lor skal bindes op. Med rullereb.kunne man også



selv bestemme, præcis hvor meget man ville rebe.
- Til næste sæson vil jeg også lave en længere

rorpind, så jeg kan rykke frem til kahytten og
sprayhood'en og styre derfra, siger Ole Rønnow
Olsen. - Der sidder man fint i læ, og der er
vægtfordelingen også bedst. Desuden bliver båden
også lettere at styre med en længere pind.

Men alt i alt er Else*og Ole glade for deres
båd: - Vi har fået en køn båd til en god pris,
der er klik og nem at sejle. Andre har spurgt
os, om ældre folk som os ikke skulle ha' motor-
sejler ? Men næ tak - der er krudt i os endnu til
en rigtig sejlbåd. Og det har vi fået.
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Kender du Sjælland Rundt, Fyn,Rundt, Møn Rundt
alle de andre Rundt'er til hudløshed ? Så hark mme med i Bornholm RundtOE

du nu chancen for at o
' første L-25 til sommer.' " t Sixteen" af SkæBåden er D- ,
skør , der hærgede kapsejladsbanerneSmålandsfarvandet, bl. a. med
S93 J

Nu er den købt af or _ _
i efteråret sejlet den lange vej hjem til ø ,
hvor den har vakt berettiget opsigt. '

' dt er øens store sejlerbegivenhed.` malt i juni.
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