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Formandens nytárs ønske/håb  | |
er,at alle klubbens medlem-

23 mer i l990 vil sætte en
frisk L 23 stander på

deres bad, sádan at man
repræsenterer klubben pà'

bedste måde. ' f
Mangler du en ny stander, sá Å

kan du fá en ved henvendelse l
til:

vores kasserer
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GENERALFQRSAMLING
1 990

L 23 KLUBBEN indkalder hermed til den årlige
generalforsamling

lørdag den 10. februar l99O kl. l400

i klublokalerne hos Svendborg Amatør Sejlklub.

Dagsorden ifølge lovene:

|-'|"' f-'@\Oæ\1@L|'|rFUJ|\J|"" noøouoononn

Valg af dirigent.
Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
Bestyrelsens beretning for det forløbne ár.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Indkomne forslag.
Bestyrelsens planer for det konnende àr.
Budget for l990.
Fastsættelse af kontingent.
Valg i henhold til lovenes pkt. 9.l.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

___________________________________________É*É§É3_fEÉl§ÉÉ;____

ad pkt. 5: Bestyrelsen frensætter forslag m, at ejeren af
bàden (L 23'eren) skal være mbord- deltage ak-
tivt ved deltagelse i DS Klassemesterskabet for
L 23.

FURSLAG FRA MÆDLEMERNE TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN
SKAL VÆRE FORMANDEN ROBERT BECK I HÆNDE SENEST LØRDAG DEN 13.
JANUAR 1990.

HUSK I - Generalforsamlingen er for hele familien + gaster.
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ÅRETS FRQKQST !
Før àrets generalforsamling afholdes der som sædvanelig

en frokost krydret Hed kanneratlig samvær og fremvisning
af lysbilleder samt en kort videofilm fra klassewesterskabet
89 i Vallensbæk.

For at deltage i denne froskost skal du/I Hade

LØRDAG DEN lO. FEBRUAR l99O kl. 1200

i klublokalerne hos SVENDBORG AMATØR SEJLKLUB, Svendborg.

Frokosten, som vil bestå af kold buffet med enkelte lune
retter, koster kr. 85,- at deltage i. I denne pris er inklu-
deret l stk. øl.

Tilnelding, som er bindende, kan ske skriftlig eller te-
lefonisk til:

Michael Madsen
Karensvej 4 A
5800 Nyborg
tlf. 65-311297

eller Robert Beck
Tjørnevej 12
5800 Nyborg
tlf. 65-312129

Seneste tilmelding er fredag den 2 februar l990, men for
en sikkerheds skyld sa TILMELD dig/jer allerede i dag.

VEL Mønír 1
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ANSØGNINGEN ER SENDT !

Efter at man på sidste generalforsamling beslut-
tede at søge entypegodkendelse for L 23, er der ble-
vet udført et ihærdigt arbejde med at fremskaffe di-
verse dokumentation af båden i form af tegninger ove
skrog, ror, køl, dæksplan, aptering, rig og sejl
samt byggespecifikationer.

Det er derfor med glæde, at vi kan meddele at L 2
Klubben i oktober har fremsendt en ansøgning til
Dansk Sejlunion.

Ansøgningen skal nu gennemgås af unionens teknisk
udvalg til en endelig indstilling.

Hvis alt går efter planen, forventes en godkendel
se at foreligge i vinterens løb, så vi fra 1990 skal
ssejle som Dansk entypeklasse. Dette medfører at vi
fremover skal have et klassebevis i lighed med bl.a.
Folkebàde, IF og H-båd.

Om hvordan bådene praktisk bliver klasset, vil vi
vende tilbage til her i bladet.

I denne omgang kan vi glæde os over,at arbejdet
med at dokumentere vores båd er lykkedes ikke mindst
ved en stor velvillighed fra rigfabrikanten "JOHN -
MAST" , bàdebygger PETER BJØRN OLSEN samt bådens
konstruktør LARS OLSEN.

Hans Jørgensen,
D 140
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Vi kan tilbyde dig sejl syet til dine behov.
Det_ være sig enten tursejlads. råt race, eller noget
derlmellem.
Vi har referencerne i orden, og står inde for det vi
lover. Sågar leveret til aftalt tid.
I lighed med mange af vore ko|leg_er tilbyder
vi dig her i efteraret en rabat pa dine nye
sqL
Ring og hør nærmere om sejlene til din båd.

Husk:
Rulleforstag og repara-
fionegdeterogsaos.

PS: Vi tager dit brugte sejl i bytte.

Med sejlerhilsen
JanB.Hansen
Dan-Sails DAN -SAILS
Sundbyvestervej 41 ' I

31-557755

230OKbh.S
Fax3L557698
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KØGE BUGT KREDSMESTERSKAB FOR L 23

Igen i år var Køge Bugt Ugen ramen om vores kredsmester- 1
skab. Den samlede serie hvor lO både var tilmeldt bød på to '
distancesejladser samt fire trekantsbaner, hvor de sidstnævnte
talte til vore kredsmesterskab.

I første start om søndagen stillede de to danske 12-metere
op i en indbyrdes træningsmatch, hvor starterne kunne over-
væres på nær hold. 12-meterne viste en imponerende færdighed
i at få overtaget i starten, idet de kunne vende bådene på en i
50-øre. Om det var inspirationen fra disse stolte skuder der I
gjorde at de efterfølgende starter blev det rene kaos skal á
være usagt, men langt om længe blev vi sendt af sted. Første ;
opkryds blev spændende med de fleste L23 både samlet, men
efter et vindspring, hvor banen ikke blev rettet ind, var der
især på sidste ben intet kryds, og der kunne ikke ændres
meget på rækkefølgen. Først i mål kom Killerlock tæt forfulgt
af Zero, Kaos, Ramses, Thalatta, Albatros og Pust.

Søndagens anden sejlads blev i opfriskende og mere stabil »
vind. Igen viste Killerlock, at det fine resultat ved vores L
klassemesterskaber ikke var nogen tilfældighed. Båden lagde I
sig i spidsen dog hårdt presset på sidste opkryds af Zero, I
som umiddelbart før mål tilsyneladende førte. I Zeros sidste l
vending faldt bådens spilerstage i vandet, så båden nærmest '
stoppede. Robert i D18 kunne herefter på bagbords halse, og ,
med sved på panden, gå foran og vinde med 6 sek.

På en stabil tredieplads kom Kaos forfulgt af Ramses, Thalat-
ta, Albatros, Amok og Pust. ,

Tirsdag aften blev tredie sejlads afholdt af BSS. Da både-
ne skulle ud af havnen, passerede et skysystem med kraftige
pust området, hvilket afstedkom hektisk aktivitet på bådene.
De fleste både valgte dog genua, idet vinden var noget afta-
gende umiddelbart før starten. Amok, som startede med fok
holdt alle øvrige både bag sig på det meste af første opkryds
men Han måtte senere på denne båd ty til sejlskift. Sejladsen
blev herefter en noget blandet fornøjelse. Før sidste opkryds
førte Zero efterfulgt af Maria Kristina, Thalatta, Ramses,
Kaos og Killerlock, men sidste krydset blev i meget svag og
springende vind, hvor det på mirakuløs vis lykkedes Killer-
lock at sejle sig op på en andenplads forfulgt i mål af
Thalatta, Kaos, Maria Kristina og Ramses uiddelbart inden
tidsbegrænsningen var nået.

i

liiige
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Før sidste sejlads i Greve om torsdagen var intet afgjort
om hvem som skulle vinde sejladserne. En dårlig udlagt start-
linie afgjorde dog meget. Zero kom bedst fra start, en føring
som holdt sig til mål. Maria Kristina som på et tidspunkt hav-
de kontakt med Zero på sidste opkryds satsede forkert, men
holdt dog en andenplads efterfulgt af Kaos,Hovsa, Killerlock,
Thalatta, Albatros, Ramses, Pust og med Amok som udgået. Mon
ikke Amok snart er bange for at stille op i Greve, idet Per's
tidligere båd af samme navn for nogle år siden blev sejlet ned
før starten og led alvorlig skade. I år blev båden påsejlet og
et spil blev revet løs. Et kedeligt uheld sm burde være und-
gået.

RESULTAT FRA KØGE BUGT KREDSMESTERSKAB.

1 sejl. 2 sejl. 3 sejl. Q sejl. To- Tot P1.
Pl. Poi. P1. Poi. P1. Poi. Pl. Poi. tal -1

Zero _
Killerlock _ 13.0
Kaos 25-1 1
Thalatta 37.4 25 7
Ramses 11.7 l=|1,7 27,7
Ålbatros 1 11,7 is 17,0 53.4 36,4
Amok is 17,0 13,0 is 17,0 U 64,0 b7,0
Pust 7 13,0 1ë,O is 17,0 59.0 ü2,0
Maria Krist.is 17,0 ie 17,0 5 10,0 47.0 30.0
Hovsa is 17,0 is 17,0 is 17,0 59,0 b2,0
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Som det fremgår af resultaterne var der kamp om pladserne.
Således vinder Zero pa pladseringer, idet der er pointlighed,
efter at en sejlads kan fratrækkes.

De to distancesejladser udenfor kredsmesterskabet blev
begge vundet af Zero som således blev samlet vinder af Køge
Bugt Ugen for L23. L23 var den eneste bådtype som kunne møn-
stre både til Deres ejen gruppe og dermed gennemgående præ-
mierakke. Anden og ligeledes pmandetager blev Killerlock.

Vel ødttil næste år, hvor vi igen bør vise, at vi er den
mest aktive bådtype i Køge Bugt.

Hans D 140
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VI ER UD GODE IDEER EFTERLYsEs _

KØB DINE SEJL NU
Jeg vil som en ellers meget tilfreds 23'er skipper her-

SP med opfordre alle til, at vi her gennem bladet kan fa
O rigtigt godt gang i artikler om tips og ideer til forbedrin-

I ger på vor kønne lille bådtype.
| . _ . . ._ 2 _ ' Specielt er der to ting, der ligger mig rreget pa sinde

1 ' at få lavet/forbedret på min:
GENUA KR. 4881,
FOK KR. 3285,-
TRIRADIAL SPILER KR. 5719,-

PRISERNE ER INCL. MOMS OG RABAT
BESTILLING INDEN DEN 22/1-90.

PS.:
DET SKAL BEMÆRKES AT
BANG SAILS HAR VUNDET y
DM I 1987,l988 OG 1989 Ba,,gSa,,SA,,S

Strandiodsvej 13 - 2300 S
- Tlf. 01 57 71 14

MED vENL|G H|LsEN F;g;;;g;i;f;;g,
BANG sA|Ls 5700 Svendborg

Tlf. 09 21 00 31
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Kære 2 3 ' er sej lervenner .

- Centerløftes trop .
Hermed mener jeg en anordning, der muliggør at båden kan
løftes uden de ellers obligatioriske stropper, der jo
som regel er fyldt med diverse maling, skidt eller li -
de.
Jeg kunne forestille mig, at det kunne være muligt med en
anordning fastgjort i een eller flere kølbolte.

- Kistebænk tætningslister.
Overskriften taler vist helt for sig selv. I særdeleshed
er de gamle glasfiberlåger utroligt svære at gøre tætte
for længere tid ad gangen.

Altså har du gode ideer eller erfaringer, så bedes du
delagtiggøre alle vi andre.

med sejler hilsen
D 177
Henrik Skafte
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FAMILIEFORØGELSE

Vi forventer en lille ny M/K'er i DEC - og ønsker
os en storesøster i løbet af næste år. Derfor har
vi besluttet at sætte KANONI til salg.
Vi barslede med hende sommeren l979 - D 220 og har
siden passet, plejet og nydt hende. Det vil sige
hun idag er en veludstyret dame med 2 komplette
stel sejl, hvoraf det ene er fra 1988. Desuden er
der søgelænder, sprayhood, teak i cockpit, 6 HK
Johnsson motor, log, 2 kompas, nye hynder, Wallas
varme og madlavnings app, 2 nye Harlanger & Drejer
lamper og ellers pæn i træapteringen. Vinterstativ
på hjul.

Pris ide: kr. 102.000,-

Ingrid og John Runge
tlf. 62-221578
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SÆLGES - SÆLGES - SÆLGES - SÆLGES - SÆLGES - SÆLGES

L 23 - D 367

Storsejl, genua, fok, stormfok og spiler. 8 HK Ya-
maha motor, selvstyrer (Autohelm l00O), søgelænder,
sprayhood, bompresenning, badelejder og vintersta-
tiv, ekkolod samt sumlog medfølger.

PRIS: kr. l30.000,-
eller bytte med LM 24 el. LM 23 Comfort.

Leif Andreasen
tlf. 53-923289

Sælges:

krydsfok mrk. FOGH , årg. 82 sælges for kr. 900,-

D 275

Egon Sørensen
tlf. 86-371731

L 23 sejl KØBES:

Et stel nyere brugte L 23 sejl købes (storsejl og
genua) til en rimelig pris.

D 20
Søren Burcharth
Tlf. 86-194680 eft. l7

Brugt SPILER købes.

D 305

Karl Ole Simonsen
11 tlf. 31-260509



SE “ER Derfor siger man ,, ,,
.iu|.EeAvEN Tu. BÅDEN _ hun
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MAGMA sikkerheds-grill til båden.
Nu kan du grille uanset veiret. MAGMA gril- _
len har låg med regulerbart spjæld, rart at 1 _ Ma S t yre S a f e [1 ma nd ,
have hvis der kommer en byge. Låget bruges
også som vlndskjold, og er forsynet med en
sikkerhedsstrop så det ikke falder i vandet, 2
og desuden varmeisoleret håndtag, så du -»<5 °
ikke br nd r fin ne. Ø

Her har DU forklaringsipå, hvorfor man
siger " HUN " om et skib:

I ubevogtede øjeblikke tager hun magten.
æ e gre Ö
Når du er færdig med at grille sætter 69

du låget pà, og grillen slukker. Når du tøm- C5 3 ,
mer for aske holder den stilbare rist på O
resten at kullene.

MAGMA grillen leveres komplet med Q ` 4
beslag til montering på pulpit, samt stuve- Q °
pose. Yi' _

Qgè 5.
99

.9d° 6.
Ø”

Tàler ikke overbelastning.

Skifter navn, når hun skifter ejer.

Er i almindelighed dyr at rigge til

Koster mere i underhold, end ejeren havde
tænkt sig.

7. Kan trække en mand med sig i dybet.

8. Må males og rigges til, inden hun går ud.
Henvendelse til: Michael Kristiansen - L 23 NYT3l4uA557 9. Bliver med årene besværlig og vanskelig

at håndtere.

. ~ /OWncivlgdior ágwfëíggrr
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fGENERALFORSAMLING 19901

I forbindelse med generalforsamlingen i
Svendborg vil der være kørelejlighed på stræk-
ningen mellem NYBORG og SVENDBORG.

Har dette DIN interesse så kontakt ROBERT BECK
Cller MICHAEL MADSEN.

SVENDBORG AMATØR SEJLKLUB,HAR TIL HUSE PÅ
ADRESSEN:

D FÆRGEVEJ 19
SVENDBORG
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FORMAND:

NÆSTFORMAND:

KASSERER:

SEKRETÆR:

BEST.MEDL.:

SUPPLEANT:

SUPPLEANT:

Robert Beck
Tjørnevej 12 IGÆDSKNTMGER
5800 Nyborg
tlf. 09-312129
Rune Lentz _ .
Havemøllevej 62 til kg?
4100 Ringsted teltefimkm
tlf. 03-614558 Sej1_tiUmx1
Claus Siggaard
Jægersborg Alle 39,3.tv.,
2920 Charlottenlund
tlf. 31-644141
Michael Kristiansen
Rødovrevej 194, 2.tv.,
2610 Rødovre
tlf. Ol-414557
Poul Henning Larsen
Brostykkevej 185 EHPDS
2650 Hvidovre KAPS
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

L ZBNYT

IWB/HMS
+ nye ideer
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