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Vi kommer ikke foreløbig til at møde L-23'ere
på kapsejladsbanerne med sejl af Mylar eller
anden filmdug; Det har klubbens generalforsam-
ling 1981 i Roskilde netop sørget for. Her bleg
et forbud med Mylar vedtaget med 26 stemmer mo _
lo'

Det var bestyrelsen, der çsom ann0n0erefi f0TUd
i medlemsbladet) mødte med indstilling om et for-
bud, og der var bred tilslutning på generalforsam-
lingen. `

En enkelt sejler tog ordet og fortalte, at efter
hvad han havde hørt fra sejlmagerkredse, 25 Mylar
idag fuldstændig gennemprøvet og påliåGlië~ Men
flere andre medlemmer var uenige med ham og kunne
eitere andre sejlmagere, der råder til forsigtig-
hed" _ ,

êenerelt var der enighed om, at vi ikke har
lyst til at være prøvekaniner for sejldugsfirma-
erne og sejlmagerne. Men der var også enighed om,
at vi skal tage sagen op isen. 'når der fvrelieser
flere erfaringer med filmdug som Mylar o.aJ W

ÅRETS FØRSTE TRÆF - Oeneralforsamlingen i Ros-
kilde ëejlklubs hyggelige klubhus pånhaëneä vâën
lagt op på forhånd som årets første rræ . 8 d`
invitation var der mellem 50 08 50: der t?8 im° °
Vi startede med en hyggelig frokost: RoskildeS
rare restauratør serverede fine platter for kun
30 kr; stykket inkl. det smålune, og med en Sn3PS
til silden var humøret højt allerede efter få

' tt J
mlngeteførste par timer blev på denne måde brugt

li ens med gamle sej ervenner.
gååsäyåíâkagälä 14yÉik selve generalforsamlingen

igang: O 1 bb uafiETS STØRSTE - Efter at k u ens -
11:§rêFf£åg2nd John Olsson med akklamation var ~
valgt som dirigent, afåagde Rolf Jonshøj formands-

beretningen: Heri kunne han slå fast, at L-23
Klubben idag med cirka 165 medlemmer er en af lan-
dets største specialklubber; hvis vi taler om ab-
solutte tal; Os bekendt er kun Folkebådsklubben
større med over 400 medlemmer - men den har også

~haft 40 år til at vokse sig så stor 2
Og hvis vi taler om procenter, er vi formentlig

idag landets største klub: Vi vurderer, at vi idag
samler 66 procent af L-23 sejlerne.

(OBS: I skrivende stund, 25. marts, er medlems-
tallet vokset til snarere l75);* -

Formandsberetningen rummede iøvrigt en rundtur
gennem de emner, medlemmerne i forvejen har været
præsenteret for gennem medlemsbladet: Klassemester-
skabet, kredsmesterskaberne, standardskrogmål, er-
faíingerne med diverse sejlklubber rundt om 3 lan-
de o` .

Om spileren, hvis størrelse jo blev sat ned på
generalforsamlingen 1980 i Nyborg, kunne forman-
den konstatere, at nedsættelsen tilsyneladende
har været en succes: Ãbenbart har alle spilere
kunnet sys ned til det mindre mål uden at tage
skade, og samtidig ser det ud til, at vi har få-
et flere lokket ud til spilersejlads og kapsej-
äagsæ Vi har ikke hørt negative røster i årets'

ø ;
Derimod måtte formanden beklage en anden udvik-

ling: At så få sejlere fra det vestlige Danmark
samt Lolland og Vestsjælland mødte op, da vi i
maj-juni holdt klassemesterskab i Kerteminde; Det
var netop et forsøg på en håndsrækning til sej-
lerne i disse egne, at mesterskabet 80 blev lagt
her; Og det var synd for Kerteminde, at tilslut-
ningen blev så ringe som 13 både. V

- Vi vil næppe igen lægge klassemesterskabet
vest for Storstrømsbroen og Sjællands Odde, før
vi får en eller anden form for garanti for, at
sejlerne fra Jylland, Fyn og Lolland-Falster
stiller op i større tal. Så er det sagt t, erklæ-
rede formanden på bestyrelsens vegne; W

QBÆMIERPÆÆQ FEM_MESTREg Bestyrelsens kapsejlads-
chef Henning Jensen havde fornøjelsen at for før-
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ste gang uddele præmierne i L-23 Klubbens nye
form for kredsmesterskabera Det var nydelige ka-
raflèr, indgraveret med L-23 mærket og forsynet
med korkprop, så de kan tages med ombord uden at
spilde de gode dråber, som forhåbentlig kommer
til at bo deri; Kredsmestrene blev:

Øresund-Køge Bugt: Finn Schjødt Christensen
i D-165 "Pop-Eye" .

Bøgestrømmen: Per Rasmussen i D-248 "Regina
Isefjord: Per Basland i D-92 "Bas"J
Storebælt: Bjarne Venø Petersen i D-15 "Deb
Sydfyn-Lillebælt: Verner Grønbjerg i D-147

"Fortuna.
Resultaterne fra Østjylland og Smålandskred-

sen var af en art, så de ikke kunne godkendes af
bestyrelsen: Der uddeltes derfor ingen præmiere

Der var store klapsalver til de fem kredsmest
EEQNSKABQQ - Kasserer Leif Løfgren fremlagde

det reviderede regnskae, der opviste indtægter på
12,929 kr, (heraf ll;25O kr; fra kontingenter) og
et overskud på 4.008 kr.

Grunden til det fine regnskab og overskud er
den stærke stigning i medlemstallet, der har gi-
vet os uventet mange penge i forhold til de bud-
getterede udgifter; Det giver os økonomisk styr-
ke til at tage nye opgaver op. _ _

Med 1980-overskuddet har vi nu en formue på'
7,696 kr? (heraf dog 600 kr: i form af folk, der
skylder os penge, og 400 kr: i form af klubstan-
dere, vi har på lager). Men forude venter nye ud-
gifter, bl. ad indkøb af 400 nye klubstandere:
Så der er brug nok for pengenei

VHLG - To bestyrelsesposter skulle besættes på
generalforsamlingen. Sekretær Bent Slatkewitz
var villig til genvalg, og det skete med akkla-
mation; `

Til posten som næstformand var der nyvalg i
stedet for Torben Michaelsen, der har forladt
klassen og købt Scampi; Bestyrelsen foreslog
D-100 Jens-Ove Schou fra Lynetten: Fra salen
blev foreslået D-49 Ole Schulze, der sejler fra
Holbæk; Ved afstemning blev Ole Schulze valgt
med 17 stemmer mod 8:

“f

1 @ELT OG KLISEQHMÆRKER - Formanden spurgte for-
samlingen, hvad den mente om, at bestyrelsen evt:

X købte et cockpittelt for at udleje det til med-
V lemmerne; Bestyrelsens (gamle) næstformand og

sekretæren var imod: De mente, administrationen
vi af ordningen var for meget. Men formanden mente,

11"; det nok kunne ordnes, og stemningen blandt de
fremmødte var absolut for;

Qu; Det var det ene af emnerne under eventuelt; Her-
_ udover var der bl: a. et medlem, der efterlyste

nye L-23 Klistermærker. Bestyrelsen stillede sig
positivt til ønsket - dog under hensyn til øko-
nomien; Disse mærker er forbavsende dyre ;;!

Det drøftedes også, om vi evt. burde lægge
rev, klassemesterskabet senere på sæsonen, måske i

° sommerferien, måske i efteråret. Kassereren gik
stærkt ind for et senere stæwne, hvorimod for-

manden gik stærkt imod og fremhævede, at hvis vi
i fremtiden prøver at bruge pinsen, behøver næ-
sten ingen at tage fri fra arbejde; Og det lægger
vi vægt på;

` V Et flertal i forsamlingen støttede dette; Så vi
. holder fast ved forsommeren og evt. pinsen;

Og dermed sluttede generalforsamlingen 1981 -
klokken 16,05, mens lørdagen endnu var ung, og
solen skinnede.'Bare næste års bliver lige så
fin ;;Q ~

1

-en

i ___,_ __

L-23 Klubbens medlemsblad udsendes ifølge besty-
' relsesbeslutning 4-6 gange årligt: Dette nummer

skrevet 25: marts l98lJ

6'



este
tåbe

ågta
Qäg est' ' e

Ga"

I den danske sommer, med regn og rusk sommetider,
er et cockpittelt en fantastisk udvidelse af bå-
dens "inde-areal". Men for dyr for mange. Nu kom-
mer L-23 Klubben til hjælp: Fra l. maj kan du le-
je et coekpittelt gennem klubben.

Vi luftede ideen på generalforsamlingen i Ros-
kilde 28. februar. Og reaktionen var meget posi-
tiv. Så nu har vi taget springet og bestilt eet
stk. coekpittelt hos Kaleohesmeden i Helsingør.

Hu skal sommeren så rise, om sejlerne generelt
tager imod tilbudet, og om arbejdet med teltet
lader sig tumle i praksis.

Det er givet, at vi løber ind i vanskeligheder:
Ferieperioder, der overlapper og forhindrer Jør-
gensens i at få teltet, fordi Petersens netop bru- '
ger det. Praktiske problemer med forsendelse osv.
Men vi må tage det med godt humør og håber, I -
gør det samme. Tit kan det blive et spørgsmål om,
at I selv giver et nap med og henter teltet hos
den foregående “brugerfamilie".

L-23 Klubbens coekpittelt udlejes primært for
age-perioler, nen hvis det ikke er opiaget, kan
det også lejes for nogle dage, f. eks. en lang
weekend.

Prisen er 100 kroner pr. uge. Prisen pr. dag
er fastsat til 15 kr. _

Hertil kommer forsendelsesomkostninger.
Hvis du vil leje ooskpítteltet, kontakt da:

Formand Rolf Jonshøj, privat 01 - 58 86 80, ar-
bejde Ol - 39 22 33. Hvis du ikke kan få fat på
ham, kontakt da en anden i bestyrelsen (se tele-:
fonlisten).
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Livet er andet end kapsejladser og ræs. Vi sej-
ler også for at være sammen og hygge os. Og det
vil vi gerne udmønte i flere L-23 Træf.

I det sidste par år har Øresunds-sejlerne ud-
viklet en tradition for et årligt Æræf på Hven
i Bededagsferien, og det vil vi da heller ikke
forsømme i år. Derfor denne

V INDKALDELSE
Der indbydes til L-23 Træf på Hven i Bededags-
ferien \Fredag 15., lørdag 16. og søndag 17. maj).
Træffested Bäckviken på Hvens østside - kun i til-
fælde af uudholdeligt østenvejr fortrækker vi til
Kyrkbacken på øens vestside. Kom når du vil, og
sålænge du vil. Og tag endelig ungerne med 1 '

Underholdning: Hvad vi finder på undervejs.
Men tag spil og bøger med. Måske en fodbold. Vi
satser på at lave bål på stranden med snobrød osv;

LAV SELV ET TRÆF - Men L-23 Klubbens bestyrelse
kan ikke foranstalte Eræf rundt omkring hen over
hovedet på medlemmerne. Derfor har vi dette til-
bud til jer: -

H TILSKUD TIL TRÆF
L-23 Klubben yder et tilskud på 20 kr. pr. båd,
der deltager i et forud annonceret Træf. Brug
pengene til en lækker fællesmiddag, til ost og
rødvin, til dejg til snobrødene eller hvad I nu
finder på. `

Sådan gør I: I stikker nogle stykker hovederne

:if 9-
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D-23 Klufb ns bestyrelse og får en in;bydelse med
i Klubbladet. Bed gerne dem, der evt. vil komme,

Ö Ǹ*`*=<1»

sammen og aftaler et træf i jeres region i forå- ' I
ret, sommeren eller efteråret. Så kontakter I

, Oom at melde sig.på forhånd pr. telefon. Det gør
det lettere for jer at disponere over evt? fælles
arrangementer:

Under Træffet lægger een eller fleäe af jer ud
f L . I laver en o øre se over

ä=iâ1â:rblåä:gâlê?§;øder op, og fåâgen underskrift
fra hver skipper. Den sender I så ind til os - og
får omgående tilsendt 20 kr. pr. båd.
Fíprepos if:/eu - frø!/-e fz
Kontakt gerne i forvejen: Henning Jensen eller
Rolf Jonshøj (Se bestyrelses-listen). Men forud-
tilmelding er ingen betingelse.

fm § ma vfiafvf
Enhver L-23, der deltager i klasseløb mod andre
L-23'ere uden respit, skal bære L-23 Klubbens stem-
pel i sine sejl: Det er nemlig dens garanti for,
at sejlene er kontrolleret af klubben og fundet i
overensstemmelse med klassereglerne: v

Det er ikkg nok, at din sejlklubs scandicapmå-
ler har målt sejlene og givet dem sit stempel; Vi
skal også se på dem.

Derfor tager vi atter nu fat på det årlige sejl-
målingsprogram. Vore målere står klar, og du skal-
møde op, hvis de ikke i forvejen bærer L-23 stemplet,
og hvis du vil deltage i L-25 løb.

2 rom näjnefiivl Saltum: _
Præstø: Søndag 12. april 9-12, Havnen i Præstø.

- Kontakt først D-l2l Dan L. Pedersen;
Svendborg: Søndag 5; april 9-12 hos Thurø Sejlklub?

_ 7 vo = Kontakt evt; D-147 Verner'Grønbjerg.

..< ' J'.
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UL 4,95, MAX BREDDE 5,90. Grøn-hvidü 1200 kr”

7 snogebær, 3730 Neksø. 03 - 98 81 7.

4 je E _ siirebor = D~155 Finn Rasmussen (oe - ez 35 20) så-ëer dine sejl: Ring for nærmere aftale.

ler dine sejl Ring for nærmere aftale.
` .;h:`> ,,.;; g ,_»~.1f_;, . <

9° Nakskov: D-250 Tom Dideriksen (O3 - 92 O8. 42) må-
' 7 E Å `

. Sejlklubbens hus i Dragerup lørdag 4. april
7 '1ii%

-e t , ää ; Holbæk' . `
SPILER - Spiler til salg, cirka 40 kvm. SL 7,80, p 10-12: Claus Christiansen og Ole Sohulzei

. Tømmerhandelen, Industrihegnet 8 0,“iv
~ ` ° ?lRoskilde-Køge' '

I 2ff_§§É§ffe °2 ' 13 8' 05° - , Tune, 4ooo Roskilde. Mandag 6; aprii ogTirsdag 7. april, begge aftener l8-20. Kon-

---Å_----- 2 . V Lynetten: Lørdag ll. april 12-l4.*Kontakt evt; Hen-
* GENUA KØBES - Jeg er interesseret i at købe en pæn, - : ning Jensen, D-137. H

EruëE Éenua; Df282 JOPSJ Rosenberg' Éuristvej 16' * iSkælskør: Bjarne Venø Petersen, D-15, måler dine sejlKontaktes på Enghaven 27, 4230 Skælskør eller
på arbejdspladsen O3 - 59 40 40. Hvis umuligt

<8 ` 2 ç
. § ii
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kontakt da 1)-137 Henning Jensen. y 1 Æ.
, = 1 kl, 14-16 i klubbens lokalerâ ' ,

Égåå Søndagtzðåtípäiaus Liijeberg (oe-22 66 45) J

Nålen på produktionsmåleren hos Aages Bådebygge-
ri har allerede længe dirret lige under bygge-
nummer 300. Nu er det så-tæt på som overhovedet
muligt: L-23 Klubben har netop fået nummer D-299
som medlem. t

D-299 er købt af den 22-årige salgsassistent
Ole Andersen, Wilh. Jensensvej 31 i Hobro. Og
han meldte sig ind i speoialklubben dagen efter,
at elutseddelen var underskrevet. Båden selv får
han først leveret lige før påske, omkring 12.
april.

Ole Andersen er vokset op med sejlads på Mari-
ager Fjord. Han har sejlet optimistjolle og Jun-
ker 22 og desuden gastet ombord i de tre L-23'e-
re, der ligger i Mariager. Det var de tre både,
der gav ham lyst til at få en selv.

"Locomotion", som båden skal hedde, bliver i
standardudførelse med hvidt skrog og sorte stri-
ber. Den skal sejle både tursejlads og kapsejlad-
ser. Bl. a. har Ole et godt øje til områdets mest
populære sejlads, "Kattegats Blå Bånd". Det er
en natsejlads, der udgår fra Bønnerup på Djurs-
lands nordkyst. Den samler både fra Randers og

-Mariager Fjorde og ligger i Pinsen. Så vi skal
ikke vente at møde D-299 og Ole til "DM" i Præ-
stø. Men han har lovet at sende mange tanker, og
desuden funderer han på at møde op til Fyn Rundt.
Så der kan I måske møde ham .;. V I/  to t


