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Klassemesterskabet
1985 i Køge

L23-klubbens klassemesterskab var i år henlagt
til Køge Sejlklub, der stod som arrangør af et
helt igennem vellykket stævne.

Der var tilmeldt 34 både, hvoraf eñ desvær-
re i sidste øjeblik var nødsaget til igen at
trække sig. Set i relation til andre klassers
mesterskaber er det vældig fint, men der mang-
lede måske lige det sidste pust. 40 både havde
været passende. Denne "magiske" grænse nås
forhåbentlig et af de første år, uanset om
stævnet holdes i østdanmark,eller,(og forhå-
bentlig hvis en sejlklub melder sig) længere
vestpå.

Vejret var strålende. Solskin alle dage
og dertil passende vind så både let og hård
luft blev prøvet. Banen var udlagt umiddelbart
øst for Køge Lystbådehavn, og Køge Sejlklub
skal have ros for banelægningen, der alle 6
gange lå forbilledligt.

Et kig på resultatlisten siger noget om
jævnbyrdigheden hele feltet igennem. Man kan
umiddelbart aflæse, at der, uanset hvor man
i feltet blev placeret, har været kamp om pla-
ceringerne.

At "Vimmer" har skiftet ejer gjorde den
tydeligvis ikke dårligere sejlende, selv om
"Goofy" var tæt på at gøre den rangen stridig.
3., 4. og 5.pladsen blev heller ikke afgjort
med de store pointmæssige forskelle.

Selv om konkurrencen kan synes hård, så
var der på intet tidspunkt tilløb til, at det
gode kammeratskab i klassen skulle lide over-
last. Kun eñ protest blev indgivet under stæv-
net, hvilket siger noget om den diciplin sej-
lerne udviste. Dommere og andre officials ud-
trykte også deres beundring over den ånd, stæv-
net blev afviklet i. En enkelt kunne dog godt
tænke sig, at spilersætningerne skete lidt hur-

tigere, men som han selv sagde, så var det jo
ikke dommerens problem.

Nu vil jeg lige fremføre en gang positiv
særbehandling. Det var dejligt at se en "ren"
pigebad'i "Havmusen". Dette initiativ kan for-
habenfllg lQkke flere piger med til næste stæv-
ne, sa det ikke bliver et rent mandsdomæne.

Stævnefesten blev afholdt i Køge Sejlklubs
hyggelige lokaler, der gav plads til ca. 100
festdeltagere. Hvor der er hjerterum,er der og-
sa husrum, sa selv sene tilmeldinger kunne i-
mødekommes. Men så var der, når ret skal være
ret, heller ikke plads til flere. Klubbens kok
havde fremtryllet en middag bestående af varm
landskinke med kartoffel- og grøn salat, islag-
kage, Sherry og kaffe, alt til en pris af kun
kr.80,-. Dette blev en god optakt til en vældig
hyggelig aften, hvilket bestemt må kunne lokke
flere med til de fremtidige stævner.

Afslutningsvis skal der blot anføres, at
præmieoverrækkelsen blev foretaget umiddelbart
efter sidste sejlads. K d
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Bådudstilling
John Olsson har været på"KØge Bugt Fly'

dende Bådudstilling '85" og bringer derfra fØ1-
gende reportage:

Bådudstillingen i Ishøj var en abSOlUt
succes, også for L23ëren. Et dejligt "efter-6
årsvejr" resulterede i et samlet besøgstal pa
ca. 20.000 gæster, og værftet var udmærket
tilfreds hermed. Det umiddelbare indtryk var,°
at en god del af disse mange besøgende ogsa sa
på L23êren. Når der var flest ombord taltes op
til 15 personer.

Det var byggenr. 392, der blev udstillet,
og trods en efterhånden ret væsentlig pris på
kr.l42.500 for en standardbåd, så regner værftet
med at have solgt 3 L23êre under selve udstil-
lingen. Sammenlignet med både i tilsvarende
størrelse er L23 dog stadig et prisbilligt °
fartøj; udstillingens mindste og billigste bad.

Den gængse opfattelse er i øvrigt, at in-
teressen samler sig om stadig større tonnage i
retning af flydende sommerhuse eller camping-
vogne. ( Der skal være plads til (OS) alle))3_

Ligeledes var der stor interesse for L23 -
rens storesøster L27, der imidlertid ikke var
udstillet, selv om dette var annonceret. En be-
dømmelse af båden er derfor ikke mulig, men ef-
ter tegningerne ser den ihvert fald spændende
ud.

Om udstillingen generelt kan siges, at den
var stor, flot og god. Uden tvivl en udstil-
lingsform der er kommet for at blive.

John.

Fyn Rundt 85
18 L23'ere startede i årets Fyn Rundt, der

gennemførtes under ideelle vejrforhold med sol-
og måneskin, dertil vind i passende mængder,
hvilket alt i alt førte til, at af det rekord-
store felt på lO30 både gennemførte 1004. Strøm-
men, der ofte har voldt problemer, gav i år næs-
ten ingen, og da vinden lå mellem l og l0 m/sek.
gennemførtes sejladsen i magsvejr. Alle L23'ere
kom i mål.

I det pæne L23-felt var der også stor til-
fredshed med sejladsen, og der blev udkæmpet
mange dyster mellem deltagerne undervejs.

Vi vil sikkert kunne få et endnu større
L23-felt næste år, så fremt alle deltagerne i år
gør deres til at fortælle naboen på broen der-
hjemme om den herlige sejlads. Det skal nok
trække flere med.

Der var tæt opløb mellem "katinka" (D37)
med Poul Christensen og "Killer Lock" (D18) med
Robert Christensen. Kun knap 3 minutter skilte
de to i mål.

Poul Christensen fortæller, at "Katinka" *
efter hans mening førte feltet af L23'ere fra
Korshavn til Knudshoved ved Nyborg, og de reg-
nede med, at sejren var hjemme. Men pludselig
skete der "et eller andet", idet "Killer Lock",
der hidtil havde ligget et passende stykke bag-
ude, nu kom foran. Fra Knudshoved til "Tønden"
ved Fyns Hoved "slog" "Killer Lock" hele tiden
på "Katinka", og "Killer Lock" førte ved "Tøn-
den". Her gik "Katinga" i søen, mens "Killer
Lock" gik under land. Resultat: I mål var "Ka-
tinka" klart foran. Poul var i øvrigt glad for
sejladsen, og han håber på flere L23'ere næste
ar.
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Robert Christensen i "Killer Lock" var ikke
meget for at rykke ud med, hvorfor han ikke
fortsat "slog" på "Katinka" helt til målstregen.
Hans gaster er helt i top, og han kunne ikke
drømme om at påstå, at han mistede sin l.plads,
blot fordi han skulle have en lur ved Fyns Hoved
Der var blot tale om et af de kiks, der ofte
sker under en kapsejlads.

Robert mener, at hans båd sejler så godt
som aldrig før,og besætningen havde en dejlig
tur Fyn Rundt.

Om sejladsen fortæller han, at "Killer Lock
og "Katinka" ikke på noget tidspunkt var langt
fra hinanden, så der var hele tiden kamp om
placeringen. I Svendborg Sund bemærkede han, at
åbenbart lokalkendte L23'ere gik særdeles godt,
og "de sejlede, hvor man slet ikke kunne sejle".
Disse både vandt da også flere_placeringer i
sundet.

I stedet for at fortælle om Fyns Hoved vil-
le Robert meget hellere fortælle, hvorledes han
kom forbi "Katinka" ved Knudshoved. Undervejs
dertil var vinden øget på krydset, og han bemær-
kede at flere, og herimellem "Katinka",skiftede
til fok. Ihukommende oplevelserne ved DM i Køge,
hvor det viste sig, at L23'eren kan bære genua
i relativt høje vindstyrker, besluttede han at
holde genuaen oppe. Samtidig satsede han på, at
vinden ville løje på den anden side af Knudsho-
ved. Han havde nemlig bemærket dette ved tid-
ligere lejligheder; og ganske rigtigt løjede
vinden, så han så sit snit til at smutte forbi
"Katnka", inden denne opdagede, at der var fare
på færde. Videre mod Fyns Hoved "slog" han der-
for på "Katinka" hele tiden, og han holdt sig
foran. Robert mener i øvrigt ikke, der er grund
til at uddybe, hvad der skete nær "Tønden" ved
Fyns Hoved!!

Sluttelig et "på gensyn" i næste års Fyn
Rundt og også gerne et "goddag" til nye delta-
gende L23'ere.

Knud
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KLASSEMESTERSKABET 1985 I KØGE.
Nr: Navn
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Køge

Fører/gaster: f
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hørt over det ganSke land-
I L23 startede sammen med bl.a. IF,Sâlus2å4,

S - L 29, Granada 27, Polaris Drabant_Og 50 E15 '|æ and Rundt 85
` -1 ' in en _or _

Til dette års Sjælland Rundt var der tilmeldt êäígídíâgëä víâdemëroblgmet var, at man hurtigst
32 L23'ere i et rent klasseløb I ugens løb° " , ' t k mme fri af det store felt,
samlede bådene sig i Helsin ør Nordhavn mullgt Skulle Se a O °9 ' og t dele af startomradet gav meget
bedre ramme om dette kolosale stævne findes der ever S ore ' ' -t, yd re lovede meldingen lkke me
næppe. Desværre kunne et par 23êre ikke starte äëâlmglläâed foâreí krydse sig fri; en Vindret-
på grund af gasteproblemer. ' - 'i - bekendt ikke behøver at

Tilmeldingen var generelt lavere end sidste nlng hvor L23 JO som k ° lt i. _ D t 'k heldigvis ik e sa ge I
år, og det gjorde sig også gældende i L23-klas- s frygte nogen e. gl
sen. Dette kan måske tilskrives vejrgudernes
fremturen i 1984. Verdens største kapsejlads
er kendt i vide kredse, og den har selvfølgelig
også pressens bevågenhed. Nyhedsmedierne inter-
esserer sig dog mest for de store både med'^
sejlsportens koryfæer ombord. De små både fører
i relation til de store en ret tilbagetrukket
tilværelse, men heldigvis har sejladsoplevelsen
intet med bådstørrelsen at gøre.

Sjældent har der under sejladsen været så
megen kontakt L23'erne imellem. Vinden, eller
rettere mangelen på samme, var selvfølgelig den
direkte årsag hertil. Det skortede hverken på
muntre tilråb eller sambafløjten på turen rundt
om Sjælland. Vi var også nogle stykker (l00O?),
der ved Røsnæs havde den tvivlsomme fornøjelse
at sejle over eñ knob, mens vi lå for anker på
knap 20 meter vand. Det gav anledning til nogen
højrøstet debat om vigepligten hos de fartøjer,
der ikke havde ordentligt ankergrej ombord. En
enkelt Grinde udviste en sygelig samlermani for
andre bådes ankre; den ønskede tilsyneladende
at have fire "ledsagefartøjer" med på sin tur
tilbage mod Sjællands Odde. Ankret var i øvrig
ofte i brug, hvad man jo normalt ikke forbinder
med en kapsejlads.

En her i landet kendt pressemand fra lan-
dets største avis havde før starten i Helsingør
et indslag i TV-avisen med to L23-sejlere, så
så både det fornøjelige og det seriøse fik et
par ord med på vejen. L23-klubben råder altså
nu over yderligere to TV-vante folk i "Kalle"
(D 21) og Erik Olsen (D282). De blev set og

I ,

f

J

Jåfrá-:Fi-

h t fald ikke 1 starten af løbet-
ver Hele turen rundt var som nævnt stærkt pri-

get af den ringe vind, Og mange beäeovaàgëíea
den ene eller den anden grundnat U ge-
på grund af de mange "starter , f0f ud Over
starten i Hel§ingØ§ kunne man goêë teåe oçuëm
starter ved Rågeleje, RØSHÆS Og evn I P

et pa§uÉleeeeL3gêge gennemførte sejladsen inden
for tidsfristen på de 84 timer, men det skal °9'. ' ° k -at de S'“?:e'.ii sä 3;
rimelige krav ell psyken un edvei - roblem derget vel vise sig, et det Vår e_Ueaä bliVe'det
i den sidste ende skulle vise si,
største Om man så kan sige det var de mest fleg'
matiske, der gegnemâørëe, ja det spørgsmål vil

- 1 d' t° h t a en .
Jeg Étekígapåeresultatlisten fortæller noget
om hvor tæt L23êrne lå undervejs- Se blot PaI 0 - '
Kalvehave; 4 Lzêefe Pe Samme tlä egaäääälëäâëe
3 få minutter pa den ene eller en d t _kke-
Der blev faktisk he1dt"træf , men ga e Id r
var tilbørligt anmeldt 1 bladet, S: ägene e
ikke uddeles en flaske rødvin PÉíf ad~'tillel_

Ud over æren' præmeen eg tldtreLääêrne med
sen ved at gennemføre, Je Sedren de som man Si_
alt hvad der var værd gt ren e me , "La S"
er om "supereliten". Jazz (D330) Og P

?D198) var nemlig Så heldige Ved en efterføl-. - ' 1
gende lodtrækning at vinde henholdsvis et_§O eX
ur og et geVek0ft På kr-5O00" tll nye Se] '
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På sin vis var det godt at "V' " D2 -
O 8ogsa "ragede til sig", for sålzär man âdkläeâ ndt

et snakke højlydt Om "gode forbindelser" ry
Efter et år med meget hård vind og et år

d - - ~ _me meget ringe vind ma 1986 bestemt bringe et
passende vejr til sejladsen, så der er al

l' - - _mu ig grund til at vi næste gang lgen Stiller
med et talstærkt L23-felt På gensyn

Knud & Bent

Igen rødvinspræmie
Fra Jens Nyborg (D198) he ' ~ d _taget besked om, at D 57 liggeí gå äçggêíksmgdi

B ' -rseerup Havn. Ejeren er F.V.Barnkob og bor i
R _ingsted. Hermed er endnu et hul i medlem l` t
bl t 1 _ _ s is eneve ukket. Vi opfordrer selvfølgelig stærkt
medlemmerne til at have øjnene m d ' °k . Q e elg, nar de.:““;:::.:ä“%:.i.1:;r:' °g så
fundne L23êre. estyrelsen Om evt' gen-

I forbindelse h d ° - - -
konstatere, at det eâdgâ iflíeverbíëkígâåegvrs
fremstille en revideret medlemsliste for 1385
E22 mange medlemmer har været for langsommeligeiiíkzz §:.;.22*::f:::t.:°::+f;getet~ erderfor i bestyrelsgn tal: sigtet længe. Vi har
en kombineret medlemSl_ t 0? evt. at fremstille
bejdet med de nye medlis eu or 1985/86, idet ar_

_ emslister er ganske be-
tydeligt' Der er d09 endnu ikke taget no en e -delig beslutning herom, men lad os nu se? n

Annonce v
~ - . 23 .Lidt vemodigt sættes min L nu til salg.

Degheí fra 1978, værftsapteret og meget
ged oldt. Den er absolut fuldt udrustet

e_ a t tænkeligt og nødvendigt grej_
Pris: 92.000 kr. y

John Olsson 02-441334

OBS! QBS!
En ny L23'er koster i dag kr. l42.5OO i

standardudgave. Inklusive motor, lidt ekstra
klude, en smule elektronik og hvad vi i øvrigt
fylder båden op med, ja så når man meget nemt
op på den dyre side af kr. 160.000. Dette vil
uden tvivl smitte af på brugtbåds-priserne, der
jo allerede tog et pænt hop dengang de "nye"_
L23'ere udgik fra Peter Bjørn Olsens Bådeværft.

Flere L23'ere er i det forløbne år blevet
handlet til priser mellem kr. 70.000 og 100.000
eller mere, også de lidt ældre årgange. Det
ska] blive interessant at se, hvilket leje de
nye brugtbåds-priser finder, men at det bliver
til sælgers fordel, kan der ikke være megen
tvivl om.

Selv om tanken om, at ens dejlige båd kan
totalhavarere eller blive stærkt beskadiget,
ligger fjern, så er det altså ng, man skal gar-
dere sig. Prøv at finde dine forsikringspapirer
frem og se, hvor meget din båd er forsikret for.
Mange forsikringsselskaber pristalsregulerer ik-
ke forsikringssummen, og selv om de gør, så lø-
ber bruqtbåds-priserne i øjeblikket langt hurti-
gere.

Det er selvfølgelig en frivillig sag om man
ønsker at have sin båd forsikret op til dens re-
elle værdi, præmien er med bâdskatten efterhån-
den blevet ganske tyngende, og er man af naturen
en gambler, så vil der også for de fleste være
penge at tjene her. Vil du derimod gerne være
dækket nogenlunde ind, skulle uheldet ramme dig,
så or det nu, du skal regulere din forsikring.
Du skal være opmærksom på, at også ved mindre
skader kan selskaberne finde på kun at dække ud-
gifterne forholdsmæssigt (forsikringsværdi / re-
elle værdi). Flere selskaber har på det sidste
strammet praksis betydeligt p.g.a. den hårde
konkurrence.

Gør det for din egen skyld, kig nu i din
police. Bent 1 1


