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6L25-klubbens medlemsblad udsendes 4-6 ganmu
¬rligt, dog oftest i sejlsÞsonen. Dette nummnr
er skrevet i uge 26. BemÞrk; P¬ grund af nnmmbv
ferie bedes I ringe, inden eventuel post nfnnun
des til noget bestyrelsesmedlem.
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KLASSEMESTERSKABET 82
 <<|gen en solid succes>>

med 28 startende bade af 29 tilmeldte n¬ede_vi *""tili ¬r nÞsten det samme antal deltagere som
rekord¬ret 1981, hVOr 29 bade SteTtedªÁ _dSte

I lßbet af freda en d.28 ankem e S1
bÁd til VallensbÞk hvor man havde ryddet et
aee' s ecielt til,denne anledning. Nogle b¬de
??ÄSlt1Äpee'lene mens andreñgik" en tur P¬ Vandet
f¬r gt stille p¬ trimmet. Der blev ligeledes af-
holdt et skippermßde, hvor man or¨ente±eªefoª
de kommende dages seJ1a¥BeT è Og Vet e 1
udleveret en pose med rare ting.

f 'kl t to sejladser. I
0dSÞ%%£%gÃ%%%£%i©¬t: ©rvtle© der ikke afholdt
:kippermß©e inden Sejladeefnea idet men ikke fandt'

.lo.oo blev ud-
de± Xeªtbehovaheª²otinde©²©ª±,k¨en ellers forlßb
ª©t gedt gggeejladsen var afsluttet kl. ca.l5.20

hvtasarttÞþªaeeaeeel
t-k idet to b¬de kom for tÞt p¬ hinandenerama~Älò.SiSk~ styrbord/begbord konflikt. Den

1 :nb¬d :lap med et bß¬et Ceptefa mene den an"
den fik skader i stÞvnen. Begge b¬de var dog
heldigvis i stand til at fuldfßre k¬aªsegest©²
skabet. Situationen gav end ikke an etnlkgsi
en protest, idet den skyldige straks_ r± _de©lt
ud af denne sejlads. I ßvrigt Vet VeJren ªß
med en vind p¬ 6m/s, sol og nÞsten inge £uk_

Efter dagens sejladser var der e p©rl ste-
kede spilerbombeslag, som John hast kom 1
de og fik klaret. dt

kulßrte lamper tÞnL d g ften blev de _
i det :to©e telt. Der var dÞkket flot OP tll
" mandskaberne, arrangßrerne og©©©±glgª²©ªgn©gt Det var tydeligvis ikke a%le,

der havde opbrugt deres krÞfter pa baneª² der
da det seks mand store Jþzzerkester Spl 8 e
0 blev der trÞngsel p¬ dansegulvet- .

` P' sonde blev der ligeledes afviklet to sea-
lads±fftýe±eorologerne havde lovet sva _v1nd,

kom til et holde etik 1.etert %Ä.SeJ1adS)Og det _ f t . d n var b¬__

m¬tte udsÞttes_ca. en times lde Vln e _
de svag Og Spflngenee' 2'$tart btev aftiª¬±t og
umiddelbart efter afÄlUtnlngen 3 5-Sed _!

begge sejladser forlßb med den ro, man kan for-
vente, n¬r vindstyrken svinger mellem O og 2m/s

Manda en bßd kun p¬ en sejlads, men det tog
til gengÞlª hele dagen at f¬ denne afviklet.
Morgenen startede med havblik og let t¨gedis.
Samtlige b¬de m¬tte trÞkkes ud p¬ banen, hvor
de pÞnt blev afleveret (parkeret) ved siden af
dommerb¬den til grillning i den bagende sol.

PlanmÞssig start var kl.lo.oo, men fßrst
kl.l5.oo kom der s¬ meget vind, at det kunne
m¬les. Man sammenkaldte da b¬dene og sagde, at
man ville prßve at starte. Hvis det ikke lyk-
kedes ville man s¬ flytte banen ind under land,
da der skulle vÞre en smule mere vind derinde.
I alle disse timer, i bagende sol og helt vind-
stille, holdt dommerb¬den stemningen oppe med
harmonikaspil og sang. Ja,det var lige fßr vi
havde f¬et et L25 kor ude midt i Kßge Bugt.

Endelig blev sejladsen startet, men vore
trÞngsler var dog ikke slut hermed, for efter
30 sekunder kom et gevaldigt vindspring p¬
180 , hvorfor man m¬tte skyde sejladsen af.
En enkelt bad var dog s¬ kvikke at f¬ spileren
op inden dette skete. Efter omstarten forblev
vinden dog s¬ stabil, at det var forsvarligt
at afvikle sejladsen ( O-2m/s ), men flere b¬de
m¬tte trÞkkes ind for at n¬ frem til prÞmie-
overrÞkkelsen.

Da alle b¬de var kommet i havn, var der
(p¬ de andre L25®re) stemning for at smide be-
sÞtningen p¬ den vindende b¬d ("Art 81") i van-
det, hvilket da ogs¬ skete. For at gßre det or-
dentligt smed man ogs¬ formanden i baljen.

Under prÞmieoverrÞkkelserne (der var ogs¬
i ¬r sßrget for prÞmier til diverse"markante"
placeringer) takkede StÞvnelederen Peter Ambs
for en fair afviklet sejlads, til trods for de
vanskelige vindforhold, hvorunder arrangementet
blev afviklet.

Rolf takkede p¬ L25-klubbens vegne Vallens-
bÞk Sejlklub for et overordentligt vellykket
arrangement. IsÞr bemÞrkedes de meget fint ud-
lagte baner, der hele tiden blev korrigeret,
s¬ de passede med den aktuelle Vindretning.

I ßvrigt henviser vi til resultatlisten
og vil gerne atter en gang takke alle for deres
deltagelse, men selvfßlgelig : STORT TILLYKKE
til vinderne.
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at tegne en regnvejrsforsikring. Klubbens to
cockpittelte kan lejes som fßlger:

Telt l fra og med uge Bo eller senere.
Telt 2 fra og med uge 54 eller senere, plus
i uge 51.

Henvendelse om leje af cockpittelt bedes i for-
mandens fravÞr rettet til suppleanten Jens-Uve
Schou.

[OH

v~x-~~~:k:,~"e~*it~b Ligger Jeres ferie sent i ¬r kan i endnu n¬
1 0 11 U J 1

2 0 U

' KA' Du HUSKE
DENGANG DA??

i N¬r i mßdes med jeres sejlervenner er jeg sikker
pa, at i alle har mindst en god historie,oplevel-

-_~_è. - jsted? FortÞl os om det. Har i oplevet noget u-al-

..-. ...___ __ _..-. Led os det vide. vi stiller absolut ingen f0r_
:::--f-:-:- _:j-~,_ dringer til det sproglige eller det grammatiske.

________

ist ss. ss. H se eller ferieberetning, som de andre med garan-
ii: ig: 2:: gm: lýf ;2 13:: ti ikke har oplevet lignende. Hvad med at delag-

W:-: Ä~ _ tiggßre os andre 1 dine/jeres oplevelser! Har i
Î _ _ _ holdt ferie et spÞndende, kßnt eller kedeligt

1 __ _ _ , _ . ._ _ñ_ _ ___ mindeligt, ordinÞrt, spÞndende eller dramatisk?

£t' __ _ ' ` 'ò' 'ò_ _i>_ Den eneste betingelse er, at det handler om sej-
"òñòñññ"ñ*ñ _ lads (i en 25®r) under en eller anden form.
___________ ____m_. ,-. _ Vi vil da ogs¬ gerne bede jer have oven-

Der er stadig L-23 sejlere, der dßjer med at f¬
storsejlet lempet smertefrit ind i hulkehlen p¬

1 ²

st¬ende opfordring i baghovedet under ¬rets ture.
- f----F* Vi forestiller os,at at beretningen fylder mel-

masten. TovvÞrksliget bekniber sig sommetider
under processen og giver anledning til stygge
ord.
Derfor gentager John Mast sit tilbud fra for

et par ¬r siden: Hvis du har problemer af denne
art, kan du bare ringe efter et sÞt sm¬ indfßrings-}
skinner, der sÞttes p¬ masten med popnitter eller I
selvskÞrende skruer. S¬ sender han dem til dig
uden beregning.
Ring til John Mast: O2 ~ 90 56 O0.  /

lem en halv og to A 4 sider, helst ikke mere.
Vi haber optimistiskt,at flere vil deltage,

og vi er skam indstillet pa at belßnne det/de
bedste bidrag med en pÞn prÞmie, der s¬ fx vil
blive uddelt pa nÞste generalforsamling. Vi reg-
ner med at kunne trykke alt, hvad der bliver til-
sendt os i medlemsbladet i lßbet af vinteren.

VÞr med til at gßre bladet bedre - SKRIV I
P¬ forh¬nd tak fra hele bestyrelsen.
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