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i år at udkomme 4-6 gange.

te nummer af bladet er planlagt til at udkomme i september
måned, hvorfor stof til dette blad skal være redaktøren i
hænde senest den 27 AUG 1989 .
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Træf/kredsmesterskab i Isefjordskredsen

ISEFJORDSKREDSEN - KREDSMÉSTERSKAB H!!

Vi vil scm sidste år afvikle kredsmesterskabet for Isefjords-
kredsen i forbindelse med Pinsestæxmet i LYNÆS.

Vi var den største klasse sidste år med 8 L 23`ere til kapsej-
lads og 13 L 23ëre i alt i havnen. Lad os se om vi ikke kan
blive flere i år. HUSK at tilmelde jer til kapsejlads - Tilmeld-
ingerne ligger ude i klubberne.

Sidste frist for tilmelding er DEN 5 MAJ, og prisen er for
klasse/standarvdbåde 155,- kr.

Er der L 23 sejlere udenfor Isefjordskredsen, der har lyst til
at kcmme og dyste med os, så ring til mig på tlf. 02-328930 cm
aftenen. Jeg sørger for tilmeldingen, når I sender mig en check
på tilmeldingsbeløbet.

Jan Nielsen, D 250
Bovelgårdsvej 41
Gershøj
4050 Skibby

På forårstræffet den 4. april i Roskilde blev de fremmødte enige
cm, at vi i Isefjordskredsen skulle forsøge os med et

á SOMMER--HYGGE-TRÆF É

SÅ DERFOR:
Alle L 23 sejlere san har tid og lyst, pak hunde, katte, høns
og unger samt madkurv, Ølkasse og badetøj og lad os mødes til
ITA!/I§'[LIE'TR1EE` 1 KULHUSE HAVH lØrdag den 17. juni Og SØndag den 18
juni.

På glædelig gensyn og i Øvrigt god vind i sæonnen 1989 1

JAN NIELSEN , D 250
JANE 2
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KØGE KA|_DERg
L 23 KREDsMEsTERs1<AB I KØGE BUGT - 1989

Igen i år vil vi benytte Køge Bugt Ugen til afvikling
af vores Kredsmesterskab, i perioden fra lørdag den 12. til
den 19. august. Således vil kun de fire trekantbanesej ladser
være gældende med mulighed for at fratrække en sej lads. Vær
opmærksom på at de nye kapsej ladsregler ikke altid giver mu-
Lighed for at fratrække en sejlads tabt ved protest.

lørdag den 12/8 sejles SKB distancesej lads.

* Søndag den 13/8 afholder Vallensbæk Sej ]_klub to trekant-
banesej ladser .

* Tirsdag aften den 15/8 afholder Brøndby Sejlklub en tre-
kantbanesej lads .

* Torsdag den 17/8 afholder Greve Sej lklub/Ishøj Sejlklub
en trekantbanesej lads .

Lørdag den 19/8 afslutter Greve Sejlklub med en kort distan-
cesej lads .

Efter sidste sejlads afsluttes med sejlerfest i Vallensbæk
Sejlklub, hvor pramier for Køge Bugt Ugen uddeles.

Tilmeld dig til alle sejladserne så vi får vores egen grup-
pe. Eh samlet tilmelding er meget billig og vil ikke koste mere
end hvad de enkelte trekantbanesej ladser koster.

VEL MØD! TIL SEJLADS OG FEST.

2 3

HANS JØHSENSEN, D 140



Kapseiladskalender
LNWETSEUHHGELIGEKRENWESHHGKNÆR:

Åflnsfihæfisen

Lilhánfltluæfisen

Store Bæltluædsen

Øremnmæ karmen

Køge Bugt kredsen
Isefjords kredsen

Smatünrgluædsen

Rærærsluæfisen

Storestrøms kredsen

Nondfiflnskredsen

- p.t. ikke oplyst

- do.

- Vresen Rundt.

- p.t. ikke oplyst

- Køge Bugt Ugen - 12. - 19. AUG

- Rümesummeti Hpus.

- Øhavet Rundt.
- Trekantsejladser v. Udbyhøj.

- p.t. ikke oplyst

- Hertz Cup i Bogense - 19. og 20. AUG
'k***'k******'k******************'k'k*****'k**********'k'k**********

BIUHAKT din lokale kredskontakt for nærmere oplysninger og
tilmelding til de enkelte sejladser.

************************************************************
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kredskontakterne:
Århus kredsen

Lillebælt kredsen

Storestrøms kredsen

Øresunds kredsen

Køgebugt kredsen

Isefjords kredsen

Svendborg kredsen

Randers kredsen

Storebælts kredsen

Nordfyn kredsen
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Tove
Finn
tlf.

Pedersen og
Hasager
O6-137938

Knud Jensen
tlf. O9-146824

Erik Andersen
tlf. O3-896695

Frans Michaelsen
tlf. Ol-326576

Hans Jørgensen
tlf. O3-652404

Jan Nielsen
tlf. O2-328930

Frede Nicolajsen
tlf. O9-221101

Jørn Hornemann
tlf. 06-429871

Robert Beck
tlf. O9-312129

Arne Knudsen
tlf. O9-174033



AP-NAVIGATQR S cB"“”“°   
til leje

ANGÅENDE ARRANGEMEWIET I NYBORG SEJLFORENING LØRDAG D. 18/3 89.

Vores nye formad "Robert" bød velkrnnen til et veltilret-
telagt orienterings møde omkring forårsklargøring af båden.

» _ - . John Runge fortalte lLdt<:n sig selv, inden han gik over
L 23 klubben har faet en AP NAVIGATOR' scm nu tllbydes tll .~ . til selve ennet. Han kcm omkring mange punkter san f.eks.:
ëäjíeälíghèâ ÉägeätpâíàsgedåggxåánâênSa mange som muligt kan 7 bunden, vægt, vægtfordeling af mandskabet, sejl, mast og ban.

' rn John ente,hvis disse dele har fået en kærlig hånd, og der-
A med er helt i orden, ja så opnår man flere ting. For det første

vil ens selvtillid have det mægtigt, og for det næste, opnår
man større fart i båden.

Da dette var var slut, kunne vi udveksle erfaringer om em-
net, alt imens vi spiste vores velsmurte madpakker.

Derefter så vi en videooptagelse fra DM 87, med mange gode
situationer - trods det dårlige vejr.

I det hele taget var det en rigtig god og fornøjelig efter-
middag med en god orientering mforberedelserne af sin L 23
inmamsøsæufingmn

"Dog ikke til Fyn og Sjæiland Rundt" Alex,D 238

Pris pr. uge kr. 100,- ex. forsendelse.

Navigatoren og antenne leveres med de nødvendige beslag til
Imxmering-NULXREIER.

DernedføLxu°insuæktiomfixg.

Der modtages kun skriftlig henvendelse og ønskerne efterkan-
mes i den rækkefølge de modtages.

kontakt Rune Lentz. Fister fra Nyborg

I tilslutning til ovenstående kan det oplyses, at der del-SA ER DET TID TIL AT RESERVERE COCKPITTELT. tog 25 personer i træffet, og at de var fordelt på ll både - et
) flot fremmøde.

Du kan gøre jeres sommerferietur mere
behagelig, i såvel bagende sol som regn, ved
at leje et af klubbens 5 cockpittelte.

Foruden at det tar af for vind og vejr,
så får I en del mere lads under te til at_ _ P 9
røre jer pa.

Ring til RUNE og han vil skrive dit
ønske op.

Prisen i år er fortsat kun kr. 100,- L!
pr. uge. "”**" -f f'-^"*f få

RUNE TLF. 03-614558
6 7



HANDSKERUM !!

HAR DU |-|øR1',A'|'=

PALLE DRIJD fra båden BEDSTE har fået ny frisørsalon - får han tid

Vi har fået fremstillet 10 stk. handskerum 1 størrelsen:

° _ _ _________ la-ngde 32 c:m
ROBERI' fra KILLER IDCK har faet en lille datter - tillykke. brede 15 cm

dybde 17 cm
til at sej le ? °
_ _ _ - - Handskerumnet leveres ned teakliste på forkanten samt 8 - l0k l k takt hvis din _ pris kr_ 15O,__POUL HENNING LARSEN er manden,scm du s a on e, km
L 23 stander er slidt og trzmger til en afløser. rustfrie S er'

LARS OLSEN blev valgt som årets LYNE.'I'I'ESE'.JLER for hans konstruk-
tion af L 50 samt L 23èren og de resultater san han har sej let Kop OG FLASKEHQLDER KQP OG FLASKEHOLDER
hjan i L 50ëren. *******************************************

så
BEKLAGEISE

I forbindelse med udsendelse af sidste nunmer af L 23 NYT
opstod der problemer, da vi i bestyrelsen løb ind i EDB-proble-

Kop og flaskeholder med sugekop, kan monteres på alle glatte
flader. Sælges i sæt à 4 stk. til 50,- kroner.

Ovenstående tilbud får du ved henvendelse til:
Michael Madsen
tlf. 09-311297

O

ner, men dette skulle nu være løst, sådan at bladet kan kcmne på
gaden til tiden, det kniber dog fortsat ned at fa alle indlæg til
bladet inden sidste frist/deadline, sadan at redaktøren ma sprin-
ge sin nattesøvn over for at få bladet ud til tiden. Så derfor
kik på bagsiden og se datoen for DEADLINE.

8

MICHAEL D 286
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Dflrk
Dæk
Rzling

Luvart
Bompressenning
Tamp
Ilyds
Anker

Kompas

Ruf

Vandlinien
Plagspil

Køje

Søkort

Grund
Sluse

Ror
Kølsvin
Kaptajn
Sejl
Mast
Bom
Bøje

Bâdflhag 9

60- 'b'!. 'elø_|el1k 'M
í1@@1©@@@W " bestyrelsen:

Definitioner på forskellige sejlerudtrvg

: Gulvet inde i båden
: Gulvet udenpå båden
: Bådens kant, sidste kontakt'inden man falder over

bord
: Bør man ikke spytte eller pisse i
: Opsamlingssted for mâgeskidt
= snor til et rastnøiae banen med
: Holder tampen på plads, gør ondt at få storetàen 1
: Jernskrot som skulle have siddet i tampen inden

den blev smidt i vandet.
: Usædvanligt dumt sted at opbevare sprit 1. Kan

også anvendes til at finde og pàsejle grunde med
største præcision.

: Rum til opbevaring af skrutryggede og pá anden
måde vanskabte mennesker.

: Bør ikke være over ruffet undtagen på ubåde.
: Anordning til hurtig kastreríng af mænd på agter-

dækket.
: Underdimensioneret soveplads i båd, hvori friske

mennesker bliver vanskabte. Kan med en vis vanske-
lighed også anvendes til at lave nye mennesker i.

: Kort over vand som muliggør identificering af den
nys pàsejlede grund.

: Fleksibel forhøjning af-havbunden.
: Elevator til både. Forvandles fredag aften til

et åbent dàrehus. '
: Udstyrsdetalje der muliggør fejlnavigation.
: Svinet under dørken.
: Svinet over dørken.
: Tøjlads til hurtigt at få væltet båden.
: Lynafleder belemret med liner og andet bras.
: Liggende mast, sædvanlig årsag til hjerneskader.
: Flydende fortøjning. Medvirker til at blodkar i

hjernen brister.
; Kmp med en krog i. kommer sædvanligvis til anvende

når 3 Promille overskrides.
lse

FORMAND:

NÆSTFORMAND

KASSERER:

SEKRETÆR:

BEST.MEDL.:

SUPPLEANT:

SUPPLEANT:

Robert Beck
Tjørnevej 12 KREDSW1fl%KTER
5800 Nyborg
tlf. 09-312129
Rune Lentz til]£jeäfiz§mäå:::::.62 ele/es
tlf. 03-614558 sejynjlbud
Claus Siggaard
Ordrup Jagtvej 40 A
2920 Charlottenlund
tlf. 01-644141
Michael Kristiansen
Rødovrevej 194, 2.tv., L 23NyT
2610 Rødovre
tlf. Ol-414557
Poul Henning Larsen
Brostykkevej 185 IQPSEHADS
2650 Hvidovre
tlf. 01-497606
Michael Madsen
Karensvej 4 A
5800 Nyborg
tlf. 09-311297
Torben Kihl-Plambek
K. M. Klausens Gade 36, 4.
2450 København SV
tlf. 01-225502

KØB/SALG
+ nye ideer
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