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L-23 sejlerne fár følgende sær-rabat:
Ved bestilling af l--5 ens sejl: 10 pct. rabat
Ved. bestilling af E-l*J ~ - - -: 15 pct. rabat
Ved bestilling af mere end 10 : 20 pct. rabat

|..: E3 . »1m O' ..hiseksempel: Stor-sej 1
minus 10 pct räac

:$“w

_. \J n (N C"\ 0) H' J1 L'1
2.àoo + 239 xr.p1us 22 pcs. meme

o v -- 3 -«. u

Éncu in*;eressc:'-et 1' Så vil be:z*§;y:^-21:" ns raæstforazand se.:-1l<2 til-
udena-. :So-.r'diz'. `:\es“:i1ling inden 29. december til: Ole Schulze,
_-:zfppesticn 20, Tune, 4000 Roskilde. Sä. vil sejlene bl-_i.-ve leve-1
t irzclen 1. Larts 1982.
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E3: sik så godt i 1981, så hvorfor ikke prøve i-
gen Vi vover pelsen og udfordrer medlemmerne:
351 3lLpGENLdALEQRSÅHL l ^ TRÆF I ROSKILDE Å
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Igen i år gør vi generalforsamlingen til årets
forste træff- til et hyggeligt mode, hvor vi ses
igen midt i de triste, kolde måneder, snakker,
íofåer os over en god frokost, kikker billeder

; fár tændt op under forventningens glæde for-
ud for den nye sejlsæson.

ioskilde Sejlklub har ikke ladet sig afskræk-
ke sf vores besøg sidste vinter, men gæstfrit
stillet lokale til rådighed. '

Og reetauratør Svend Jensen kræser etter op
med en platte til 55 kr. Og han forhandler også
beyersk øl og akvavit.

Måske gi'r klubben osse en lille eene
Erokosten står på bordet klokken l2@CO@ Sd er

der et par timer til et sludre i, før vi tager
fat på elvorlighederne og den officielle dags-
ordenfi

Meld_die til -_Men restauratøren skal ha? be-
sked, så han kan købe maden hjem. Derfor skal vi
have din tilmelding på vedlagte tilmeldings-sed-
dei senest mandag 8. februar l982. Skynd dig at
sende den ind l ~
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festyrelsens oeretning for det fggjfieng 53°
fremlæggelse er det reviderede regnokabc~_ H _ \_._ ,Indkomne forelegfi

<-'«- -~ ~_W f. «*I~ <=_ ., -.. _ _ .lcseyreiseoe planer lol det kommende år,
Budget.
lastlæggelse af kontineent.
1 '1 - 1 1 1 . . L'^' "- '~. ^:»- -, - -=--1 --.»\- ~ -.- _ 'uJeiö l nendold til lovenee pdnkt 9.i.

valg ai ifirevisor og l revisorsuppleant.
;f_«:venwe:1_+; . *

O3

Bestyrelsen har ingen forslag. Forslag fra
medlemmer ma være formanden ihænde senest
lQZu&5(l63 Januar 1982 og vil derpå blive
udsendt til medlemskredsen,

»flÖ nu

-_..fire poster er på valg: Eormenden, kasse-
reren, kapsegledsenefen og suppleenten.
kessereren_moeteger ikxe genvalg, og sup-
pieenoefi kan lknê ~"“ ges, da hgfi ef ude
treat af klassen.
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Så er det afgjort: Når vi 1982 mødes m'_ et _ -
nyt "DM“, bliver det i Køge Bugtynedl :i ensbæs
Sejlklub som vært. Og som sædvanligt sne" det i
Pinsen - dvs. i dagene lørdag 29., sønda_ 50;
og mandag Bl. maj l982. V _

Denne beslutning er netop faldet i hak, og
vi er glade for udfaldet. Vallensbæk er hjem-
havn for en halv snes både, og desuden har og-
så nabohavnene i Køge Bugt-området et pænt kon~
tingent L~23 sejlereo Når man dertil lægger, at
der ikke er altfor langt til de sydlige farvan~
de med deres mange både, skulle der være lagt,
op til et stævne med god deltagelse » måske lige
sa god som Præstø i år med de 29 både ?

Vallensbæk har hjemme i en af de store, nye
havne, der er opstået med byggeriet af Køge Bugt
Strandpark. Og endnu er havneomrâdet ikke helt
færdigt, ligesom rammen om Sejlklubben neller
ikke er den endelige. Men der er de facilite~
ter, vi har brug for, og tilmed har klubbens i
kapsejladsudvalg på de få år vundet sig et pant
ry på at arrangere udmærkede kapsejladser. Sa
dermed er det lagt op til os at skabe resten af
successeno

Du vil senere få en ' ig indbydelse til

à
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DS-Klassemesterskabet i sammen med iiere 7
Ioplysninger om stævnet

N”S`1 Q. mMen allerede nu kan du altså eodt slå )
O

0 _
i kalenderen for l982 og reservere Pinsen

HOLBÆK O?GIVET - Vi har . 1 en overordentë,
lig nobel behandling af Vali “ >æk Seglkluo,
der pænt har ventet i anden række, nens vi ier~
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te primære forhandlinger med Holbæk Sej?klnb, o
*\..*.. -.._..\.., -7"_7.. . _ _~ __- ^ _1.472 '.~ \.f':i.«i' .i_'f>»'_É3 fO.CÖ._L 'VIL i fC*l` ' lQj;^@'>É_;jf;;f3l;.,.

'“»' 'I '* fr- _ .- -W T.. .ker noleæs iromfor lallensbæk. nen efter se vw
holdt nlassenesterskabetxi Lynetten og
.^, 'fu . .--- - --.'. . .l _~ i ifæste følte vi det uheldidt, hvis vi- » . . e'f "í ;^ 'om N i^°^ skulle lease Sëävnet 1 eet :JL@r~- » .. “_ 1 , V: ~ . " “^ zt' 1+l&$7% Éàfiflarfie Og doibæk fgord, lseigorden
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hen den sidste maneds undersøgelser har vige,
_-.' _1 .'.` *".' '11 , ;3 - __ ~at det er noioæk beglkldb umuligt at arrangere
stævnet i Pinsen l982. Dommere ' den lange
stribe af medhjælpere glæder si allerede ti?

.- _ . -L. ,Q_ _! ,.:._,,_, _ , ,_ ' -;- .-_ ~ _”hele områdets arlige kanyetræf i nynæs, inge
mindst for oørnenes skyld, of lod eje ikkek . Q, -_i M. ,, ._J .iii L
`* -\'-J ~' ' .-«--?- -M »- '~-. .. i : . - -lonse til at diogpe Lynæsepinsestævnet til for~
.' .c~ _ _ _ -, _ . .de. lor os, Og det sral de ikke here et ondt
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Overfor det stod imidlertid, at måtte stå

fast nå Pinsen, Vi hi: tidligere lagt t fast som
klubbens roldnine at vi sd vidt mal skal undgå_ -~ _ i ._.u , N _ M . _
at tvinge f L at måtte tage fri 05 evtc miste
en daglon e jle om klassemesterskabetn De
ville rise årligt med vores formålsoararraf, derv i _
taler en L som en "økonomisk kapsejlads~ og fa~
~~w=.as;uL.il_~...L í`v«,<,-Jo Q

Denne holdning bragte vi frem på l98l~generalr
forsamlingen i Roskilde, og der fik vi medlemmernes
.|. 'E ,_': .-4~- -2 Wbl -»:.»_a. U.-,.z_'l.=_ii Q

Berfor måtte vi lade Pinsen gøre udslagèt og ta-
ge imod Vallensbæks tilbud.

Hen vi kan røbe, at hvis Holbæk havde sagt
ville vi lave bedt Vallensbæk holde stævnet i
Så forskellen er 'tentlig ikke så stora

Nu sker der imidlertid det, at vi pa den Komme'
generalforsamling igen vil spørge medlemmerne til
rads om vores Pinse»politik. Så oliver der leglig-

_ed til for jer at afgøre, om vi i l98j snal vælgeff~ _ , .fi dunoibæn W uden iensyn til rineent
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En halv snes nye, nordjyske medlemmer har 1 -
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Som det jo nok er alle bekendt, er da mange aktiviteicr for L 23 endnu ikke
nået nord for Silkeborgoøerne, ja kredsmeetersknberna dèr er ovenikøbet ( mig

.e=dt ) slet ikke blevet afholdt i år. Ken i sommerferien mødäen 3 23 Lad: L,
D 222 Hhipater og D 299 Tennessee 1 Øster Hurup og vi kom til at snakke on, et
det io var for galt, at nâr der fandtes 11 L 23 ere lige i onzâdet omkring og
på Hariager Fjord, at der alot ikke er en aktivitet for L 23 her, når det andre
sunde: i lnndnt går meget aktivt til. Vi sad og snakkede om tingene og blev
cnigo om at det måtte vi gore noget ved. Vi aftalte så at kredsmesterskabet
skulle afvikles over 2 sejladser, nemlig 1. afd. ved Hobro Seglklubs distance-
knpmcjlads den 29. august og 2. afd. ved Mariager Sejlklubs eftorâraaejlads
den 27. sept. Jeg gik derfor igang med at finde frem til adrosnarze på de 11
1 Æ5 sejlere og bryggeda en indbydelse sammen og iik den sendt udr Hen nu
skulle vi Jo også have en pokal til den kommende kredsmezter. Jep henvendte

2

mig 2 vore: lokale bank “Himmerlaniabnnken“ i Hobro on de var interesseret i
ak udsætte en vandregokal løbende over 5 år til Nordjydak Zreégnesterskab for
I 23. De var meget venlige anstemte og vi fik en meget fin tinpokal med grave-
ringen L 23 Rordjydsk Krndsmesterskab, hvorpå vinderne gennem de næste kan
gravcren på. `

v få w

1. sejlads lørdag dén 29. aug, Kasser af sol, vinden var i nord og skiftende
mellem næsten ingen vind og en jævn rolig vind, Under sejladsen skiftede vi
pladser nogle gange, da det var noget af en chance sejlada med den meget skif-
tende nordlige vind. Slutplaceringen 1 denne sejlads blev på 1 ste pladsen
Jørn Hornemann med D 23 Lady L fra Randers med Bane J. Nielsen i D 54 Marie
fra Eariager på andenpladsen og Mogens Fog i D 223 Venus også Mariager på }.Pl-
On aftenen blev der spillet op til èpisning og dans 1 klnbhuset hvor der også
var præmieoverrækning.
2. sejlads søndag den 27. sept. Vinden (den smule der var) var denne gang i
nyd og det passede ikke sá god? til den planlagte trakantbanc med langt ben.
Yi sejlede 1 to timer hvor vi kun nåede ca. 1/3 af banen, hvorfor eejladsen
blev afkortet. Men i det samme son sejladsen var blevet afkortet brud fanden
10:. I løbet af få minutter blæste vinden fra vest med knlingstyrke, hvilkej
de Zo deltagende både nlet ikke var forberedte på, da de fleste både havde
lpiler og gonna oppe. Der skulle bommes og det ske+e ned en maane dramatik
og i løbet af 15 min. var sejladsen afsluttet. Da vi kom l havn var vinden
lig nul igen. Slutplao. i denne sejlads blev igen på 1.p' ' ~n F`fnoman fra
Randers i D 23 fulgt af fulgt af Henning Bak 1 D 222 fihipoter fra findeund en
Hogens Fog, Kariager i D 223 Yenuø( Vinder af Hordfydsk Kredsnesteraknb blev
lâloden D 23 Jern Hcrnemun, Lady L. Healer: skarpt fulgí af Mogens Bog 1 D 223
Vann: fra Mariager og Henning Bak i D 222 Vhipetsr fra Eadaurd.

I Kredeueeterskabet deltog: D 25 Jorn Bornemann Randers i Lady L. D 54 Éðflfi Jr
- ___ _.___ . .-_g_f .i__nielsen Mariager 1 Marie, D 1| 211:: Sørfinfivn hfl°»° 1 Snfindiv D »5» Pfi Chi °

ternes, xrriager 1 sofie, D 222 Henning Bax, xnaauna 1 vn1pfi*=f. D 225 Høafififi
log, Mariager i Venus og D 299 Qle Andersen, Hobro i Tennessee.
Yi snakkede så sammen og aftalte at næste års kredsmesterskab skulle
afholdes over en vaek-end i Øster`Hurup, hvor vindmulighederne er noget
bgdrg, og således at de der kommer fra Limfjorden også lettere kan nå

, åfirfíl.

' Med 3 23 sejlerhilson
D 299 'Tcnnessao“ Ole Andersen. Hobro.
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1SÉILER LØBÆS ~ Bruet sniler søges, men í god
rofidfwfikal være målt eller kunne godkenoesrtli

'sen. Knud Larsen, Klemmenstrupveg 50, 40901 ffielf. 03 65 33 za. (D-19)_..
-.._-..._-__---_.-_ .._.......-_.-___.-.-_~_.--__u--»-nu-un--_.--.-.-»--.
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fiQg1§;;§§L§“§@L§3§ ~ Stort cockpíttelt i kraftig,
hvid plastic l salg. lrls lOQQ k§.rPO%l'§@h~

^ Bootns veg 75, 2620 LVlQ0
4> KO _

C3cf
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ning Larsen, “
Talfo "'
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1 2 JJVINTERSTATIV Såggnp M I jern. Priside 500 krfi _fig;»m;g«j§è*1Szífííile 'E-12151 Den Heidebo, 02 - 58 71 (19.

n fu tdnugdosGENUA os - - Brugt L~23 genua til salg. Henv.
D~9 Claus Berthelsen, Strandagervej 64: 4970
Rødby. O3 - 93 54 45°

STORSEJL & GENÉL SÆLQES - Süørsejl 1800 krfi, enua
ÉÄÖU Er: ÉÉEgeWÉr"Éihlebæk Sejl og var med at
vinde DM 1 Henv. Claus Bruun, Hornbæk, - 20
27 97°

_ -_--.._,,,,._._-..-.--n--;-__-.----.---__-_ _.--ø-..-_.-.-.-\-.......---n._u-.-.---._.-

KÖ LDC3 U C3CFrovh
FJUQ

Q,ÉnMM: A G3 äüääñ SÆEGES - Pæn, brugt Fogh-genua sæl-
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» Formand: Rolf Jonshøj, Italiens-
vej , _ København S. Telf. arbejde O1 - 39
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