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FORMAND... . . . . . . ..

D-80

NÆSTFORMÅND.......
D-395

KASSERER
D-31

SEKRETÆR
D-226

BEST. MEDLEM......
D-107

SUPPLEAN
D-237

SUPPLEAN
D-248

T . . . . . . . ..

T . . . . . . . ..

Vagn Skakon
Rolf Krakes Allè 13
2860 Søborg
Tlf.: 39 69 16 27

Kjeld Christensen
Elmehusene 94
2600 Glostrup
Tlf.: 42 45 52 46

John Nygaard
Hyrdeengen 203
2625 Vallensbæk
Tlf.: 43 62 09 88

Erik Andersen
Orebyvej 69 A
4990 Sakskøbing
Tlf.: 53 89 66 95

Arne Knudsen
Morelvej 60
5250 Odense SV
Tlf.: 66 17 40 33

Niels N. Christensen
Byvej 24
5600 Faaborg
Tlf.: 62 61 36 20

Johnny Thyren
Gammelgårds Alle 152 TH
2665 Vallensbæk Str.
Tlf.: 43 54 88 20

Kredskontakter

Til leje:
2 telte + AP
(Sjælland)

L-13 NYT

Sejlmåling +
kapsejlads~_______

Til leje:
2 telte + AP
(Fyn/Jylland)

Dimsekassen +
nye ideer
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Hej alle L-23 sejlere

Som i måske har bemærket er der

kommet ny redaktør på L23-NYT.

Jeg vil forsøge at lave bladet
i samme gode ånd som Michael.

Jo flere der_skriver til bladet, ja mere spændende
bliver det, så derfor:
FAT PENNEN FOLKENS og send et par ord eller
BILLEDER til:

é9;'sååfå
l {(í l

4.; `I]Å

fl' /l|\\

:Walå 1

ERIK ANDERSEN

OREBYVEJ 69A

4990 SAKSKØBING

er-'fz

I

GOD RÅSKE 5.!
32.96 1.? 26.

Slurlasgade 12 K
v/ Islands Brygge

2300 København S.
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Generalforsamlingen 1993
Generalforsamlingen 1993 blev afholdt lørdag den 6. marts i klub-
lokalerne hos Korsør Sejlklub. Før selve generalforsamlingen var
der mulighed for at deltage i en frokost, som startede kl. 1200.
Dette var der 38 personer, der havde ønsket. Som sædvanligt
blev der efter frokosten ved kaffen vist lysbilleder fra det
sidste DM - nemlig DM '92 1 Rudkøbing, ligesom der blev tid til
en gang amerikansk lotteri.

Selve generalforsamlingen startede med en halv times forsinkelse
kl. 1430. Formanden Robert Beck bød alle de fremmødte velkommen,
ligesom han kunne afsløre, at det medlem, som var kommet længst
væk fra til generalforsamlingen var Lorentzen fra D 29 - hjemme-
hørende i Broager. Dette blev belønnet med en flaske Gl. Dansk.

Herefter oplyste Robert Beck, at bestyrelsen foreslog Jørn Engel-
brecht fra Fakse Ladeplads Sejlklub, som dirigent. Jørn blev
valgt med stort bifald. Dagsordnens pkt. 1 .

Pkt. 2.
Dirigenten takkede for valget, hvorefter han kunne konstatere
at indkaldelsen til generalforsamlingen var foretaget rettidigt
nemlig i december mdr. '92 - L 23 NYT nr. 4 - 1992, hvorfor ge-
ralforsamlingen var lovlig.

Pkt. 3.
Robert Beck fik herefter ordet igen for at aflægge bestyrelsens
beretning. Han startede med at oplyse, at klubbens medlemstal
p.t. er pa 229 medlemmer.
I 1992 havde der været afholdt 4 bestyrelsesmøder, 3 kredsmester-
skaber, hvilket var en tilbagegang pa 4 stk. Ligeledes havde der
været afholdt 2 L 23 træf - et i Rosenvold samt et i Lundeborg.
I Holbæk havde man haft afholdt en medlemsaften, hvor kredsen
havde haft besøg af Pia og Peter, som havde fortalt om deres
sejltur i Middelhavet.
ved DMet '92 i Rudkøbing havde der deltaget 27 bade. Ved sejlads-
erne Sjælland og Fyn rundt havde der kun deltaget 4 og 3 bade,
medens der ved Familie Regattaen (Fyn rundt fra Svendborg) havde
deltaget 17 L 23 'ere.
Lørdag den 8/3 - 92 havde L 23 Klubben i Idrættens Hus faet til-
delt 5.000,- kroner, som var en del af overskudet efter Business
Cup. Af disse penge havde bestyrelsen lade fremstille 2 stk.
L 23 halvmodeller, som er tiltænkt til vandrepræmier i forbindel-
se med nogle af de lange distancesejladser rundt om Fyn og Sjæl-
land.
I aret 1992 var der ligeledes udkommet en ny Årbog, som er plan-
lagt til, at skulle holde indtil 1994. Ligeledes havde bestyrel-
sen faet fremstillet en ny portion L 23 standere , som fas ved
henvendelse til kassereren John Nygaard.
DMet for '93 er valgt til at skal afholdes hos Fakse Ladeplads
Sejlklub, sejles i Fakse Bugt.
Arne Knudsen fra bestyrelsen havde i 1992 deltaget i et maler-
kursus, og han var efter dette blevet godkendt som maler.
Sluttelig oplyste Robert, at L 23 Klubben netop skriftligt har
faet overdraget rettighederne pa L 23'eren af Lars Olsen. dette
udløste et stort bifald. Lars var desværre ikke selv tilstede ved
generalforsamlingen. I forbindelse med sidste punkt, oplyste
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Robert Beck på forespørgsel fra salen, at han vil sørge for, at
de sidste formalia vedr. støbeforme til L 23'eren også kommer på
plads.

Efter formandens beretning spurgte Poul Henning Larsen, hvad der
var sket i sagen med Dan Sails og de "blå sejlknapper" - flere
sejl som ved DMet ikke overholdt målene. Arne Knudsen forklarede
at sagen var blevet påtalt og siden henlagt (se L 23 NYT - DEC.
nr. 4 fra '92), han rådede dog alle til stadig ved modtagelsen af
nye sejl at få dem malt inden deltagelse i kapsejlads. Sejlknap-
pen skulle være en garanti for at sejlene overholder målene ved
levering samt et år efter.

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt af forsamlingen.

Pkt. 4 samt punkterne 7 og 8 blev slået sammen.
Kasseren John Nygård gennemgik herefter regnskabet samt budget-
tet for '93, Begge dele trykt og udsendt i L 23 NYT nr. 1 for
1993. Efter gennemgangen af dette, foreslog John, at det nye
kontingent forbliver på kr. 150,-
Ingen af de tilstedeværende havde kommentarer til det fremlagte,
hvorefter generalforsamlingenMgodkendte_regnskabet-

Grundet tidsnød hos et af de kommende bestyrelsesmedlemmer,
tillod dirigenten at pkt. 9 valg til bestyrelsen blev afviklet
herefter.

På valg var formanden Robert Beck, næstformand Rune Lentz,
sekretær Michael Kristiansen samt sup. Michael Madsen, som alle
havde været i bestyrelsen i mere en 5 år, og som ikke ønskede
genvalg.

Bestyrelsen foreslog at Vagn Skakon , D 80 vælges til formand,
at Erik Andersen, D 226 vælges til sekretær, at Niels Christen-
sen fra D 237 vælges til bestyrelsesmedlem, samt at Johnny Thy-
ren , D 248 vælges til supleant. Der var ingen modkandidater,
hvorefter at de alle blev valgt med stort bifald.

Til revisor samt revisor sup. blev Claus Siggaard og Poul Hen-
ning Larsen genvalgt. Pkt. 10 .

Herefter vendte vi retur til dagsordnens pkt. 5 - indkonme for-
slag.

Der var ikke indkommet nogen forslag, ligesom bestyrelsen ikke
havde nogle forslag, som de ønskede behandlet.
Michael Madsen fik herefter ordet, idet han ville forestå udde-
lingen af præmier til vinderne af kredsmesterskaberne.
øhavet Rundt var vundet af Morten Rohde fra D 335 .
I Øresund havde Lars Østergaard fra Jazz vundet Gordon Gin Cup,
og 1 Køge Bugt kredsen havde Hans Jørgensen fra D 140 Zero vund-
et. Der var stort bifald til til alle vinderne.

Pkt. 6 .
Robert Beck oplyste, at bestyrelsen havde følgende planer for
'93 . Generalforsamlingen var valgt afholdt i Korsør, idet det
var et centralt sted for alle. DMet afvikles i Fakse Ladeplads
i dagene d. 28,29.30 samt 31 maj 1993 (pinsen).
Bestyrelsen havde fundet frem til en bådebygger Anders Leth
Christensen fra Rudkøbing, som var villig til i fremtiden at
levere/fremstille reservede til L 23'eren, Anders var tilstede
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ved generalforsamlingen, og han præsenterede Sis Sslv- I KOM
mende numre af L 23 NYT vil der komme flere oplysninger om
Anders Leth Christensen.
Bestyrelsen ønsker ligeledes i 1993 at forbedre aktiviteten ude
kredsene.
Sluttelig mindede Robert alle om, at man ved den kommende
kontingent indbetaling anfører sit VHF kaldenummer på giro-
kortet, sådan at det kan komme med i den næste Årbog.

Pkt. 7 og 8 behandlet under pkt. 4

Pkt. ll - evt.

Formanden for Fakse Ladeplads Sejlklub var tilstede ved gene-
ra1f0rSam11ngen_ og han bød alle velkommen til det kommende
DM samtidig med, at han fortalte om indkvartering m.m. se herom
i næste nummer af L 23 NYT.
Rune Lentz opfordrede alle til at ofre sig lidt, sådanne at
vi i L 23 Klubben igen kan lave nogle ordenlige store felter
ved Sjælland og Fyn Rundt, og deraf få noget presseomtale. _
Poul Fisker ønskede en koordinering vedr. hvem der deltager i
de_kgmmegge_kapsejladser. Arne fortalte om hans ide om gaste-
børs i L 23 NYT. dette er noget han vil fortsætte med 1 93.
Herefter ønskede Arne Knudsen at høre om der evt. var stemning
for at afholde nogle match race stævner. Dette syntes Blarfie
Pilegàrd fra D 60 var en fin ide, som der bør arbejdes videre
med.

Ingen havde herefter yderligere, som de ønskede at fremkomme
med.

Robert Beck takkede herefter ordstyreren for fint arbejde, liges
som'han ønskede at takke bestyrelsen for et godt samarbejde.

Sluttelig blev der traditionen tro uddelt et 3-foldigt hurra
for L 23 Klubben, ligesom de afgående bestyrelsesmedlemmer
hver fik en fin gave (L 23 flaske samt Gl. Dansk til at hælde 1)

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 1600 . //id//j

Måäâåel Kryêtgadsen-J Vaáfi Skâk0fi
sekr. (afgående) formand
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HUSK AT MELDE DIG TIL
DM 28-31 maj

I FAKSE LADEPLADS!

Det ser ud til at blive alle tiders DM, hvor der virkelig
er check pà tingene.
Her kommer lige et par praktiske vink.
Vær sikker på , at din båd og dit udstyr er i overens-
stemmelse med klassereglerne, og at dit klasse-
bevis er fornyet.
Sejlmàling foretages af ARNE fredag eftermiddag.
Morgenmad og FRISKSMURTE madpakker skal
være bestilt senest dagen i forvejen.
Der bliver stor REGATTAFEST søndag aften og
prisen bliver kun ca. kr.75-/ person excl. drikkevarer.
Ved sejlklubben bliver der opstillet parasoller og en
gasgrill , der kan anvendes efter behov.
Med hensyn til opstilling af telte og campingvogne
samt havnepenge for de både, der ankommer i ugen
før og afsejler i ugen efter DM, kan du fá oplysning
hos Tommy Andersen telf. 53716618. Iøvrigt vil du
fá tilsendt udførligt program , nár du har tilmeldt dig.
VI SES!!.
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DM 1993
L 23
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Ting som du skal huske når du nu indbetaler dit kontingent
til L 23 KLUBBEN

- pâfør dit navn og sejlnummer
- pàfør hvis der er ændringer vedr. sejlklubs tilhørsforhold
- evt. VHF - kaldenummer
- ændret telefon nummer m.m. .

gggmfiwmgg åGmo_m~u
ff ' v gr;-»~ nnun I

`We \=R\'-ST F°“ BE-e ~ DST NTs\ AF KONTNGE
"..".`.';____T...._.. I.-.;:==-=='=§'+. 1 mai 93
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med venlig hilsen

John Nygaard - kasserer.
PRISEN FOR AKTIVE ER KR. 150,-

PRISEN FOR PASSIVE ER KR. 50,-

Dette beløb bedes ligeledes påført glrokortet.

[lä KLUBBEN
HAR ET GODT TILBUD TIL DIG

EN å FL. GL. DANSK ER "PÅ HØJKANT" i

Find et af de "manglende numre" i & É
medlemslisten og skaf vedkommende Q.

_ ._ l_\,;. md:
som medlem. Flasken vil straks l%f%;””

,- ”' >'//-'/ .»/.,,»,«

blive tilsendt. “«,
x.

SKAMFILINGSBESKYTTERE.. . . . . ... . . . . . .........

En ny produktion af skamfilingsbeskyttere er
under opsejling.
Har dine cockpitkarme også skamfilingsmærker
der hvor skødet går fra skødeviseren og op
til spillet ?????
Prøv at check det en af de nærmeste dage.
PRISEN forventes at blive.... ca. kr. 100 -unlllllllllib+ FORSENDELSESOMKOSTNINGER .

Vil du være sikker på et sæt så kontakt
LYN-HURTIGT ............ JOHNNY THYREN

TLF.: 43 54 88 20

çlllllllll lulllllg9 Q
AP Og TELTE UDLEJES STADIG FOR

KR. 100,- PR/UGE
KONTAKTPERSONER: Se under bestyrelsen
Prøv først dit eget område.

Ollllllllll lllllllfl
qlllllll 'Guilin
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DANMARKSMESTERSKAB 1993
 

L 23 Klubben og Fakse Ladeplads Sejlklub byder velkommen til
åbent DM for L 23 den 28. - 31. maj 1993 i Fakse Ladeplads.

Regler . . . . . .... Der sejles efter IYRUs kapsejladsregler
1993-97.
DS statutter for DM i sejlsport, samt L 23
Klubbens klasseregler samt stavnets sejlads-
bestemmelser.

Sejladsprogram. Der søges afviklet ialt 6 sejladser.
Fredag den 28.05.93, registrering, kontrol-
måling og velkomst.
Lørdag den 29.05.93 - kl. 10:00, 1. sejlads

Banesystem..... Der sejles olympisk trekantbane, system A.

Pointsystem.... Olympisk pointsystem vil blive anvendt.

Deltagerne..... Danmarksmesterskabet er åbent for alle danske
statsborgere, der er aktive mdlemmer af DS-
klub, bemanding skal overholde klassereglerne

Præmier . . . . . . .. Der er præmier for hver 5 tilmeldte både.
Der sejles desuden om DS Mesterskabsplaketter
såfremt DS statutter er opfyldt.

Program........ Tilsendes tilmeldte både senest 17.05.93

Camping . . . . . . .. Campingvogne/telte vil kunne opstilles pà
havnen i begrænset omfang.
Nærmere vil tilgå, når deltagerantallet
kendes.

Tilmelding..... Tilmeldingsblanketten skal være sejlklubben i
hænde senest den 07.052l993

Startgebyr..... Kr. 400,- i check udstedt til Fakse Ladeplads
Sejlklub samt kopi af gyldigt klassebevis og
dokumentation af besætningens medlemskab af
sejlklub under DS vedlægges tilmeldingen.
Tilmelding er bindende.

Vel mødt i Fakse Ladeplads

Med sejlerhilsen

FAKSE LADEPLADS SEJLKLUB

TILMELDINGSBLANKET

FAKSE LADEPLADS 28. - 31. HIJ 1993

Bådens navn:

Bådens nr.:

Bådens skroqfarve:

Bådens skipper: Klub:

Gast : ' Klub:

Gast : Klub:

RUSK VED TILHLDING: Kopi af gyldigt klassebevis

mdlemskab af klub under DS

Forventer at overnatte i egen båd
- - - i telt

- - - i Campingvogn

Navn

Dokumentation af skipper og besatnings

Adresse

Postnr. By

Telefon

Stsvnegebyr Kr. 400,00 vedlagt i check

Sendes til: FAKSE LÅDBPLÅDB SIJLILUB
POSTBOK8 33
4654 IIKSI LÅDBPLIDS

Tommy Andersen Mogens Dilling-Hansen
53 71 56 18 53 71 51 30
30 86 87 26

Jan Svendsen
56 71 30 77



4,6% alkohol.
0,0% tilsætningsstoffer.

100% pilsner.

SEJLMÃLING
ved deltagelseiDM skal alle sejl være målt og
godkendt af L-23 klassemåleren. Godkendelsen
foregår ved at der bliver stemplet med L-23 klubbens
stempel i sejlet.

Selv om du har et sejl med den blå DS sejlknap skal
du også have L-23 klubbens stempel.

Hvis du vil deltage i DM`et og ikke har stempler i dine
sejl, - så gør dig selv den store tjeneste, selv at
kontrollere målene ,- herved undgår du ubehagelige
overraskelser, under kontrolmåling dagen før DM.

l årbogen kan du læse dig til hvor på sejlene du skal
måle.

Specielt skal du være opmærksom på at hvis der er
slæder i storsejlet indgår disse som en del af
flyndermålet.

Er du i tvivl, er du meget velkommen til at ringe og
spørge.

Sejlerhilsen
D-107 Arne tlf. 66174033
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Der er ikke meget arbejde ved det, Så kOm Tlf.: 65 97 85 73

1, VED ROSENVOLD D. 19.6.93

1 l:Ilse-navn. & ~\

"“* U`/I 9 LIMFJORDS KREDSEN
/åå MANGLER KONTAKTPERSON

tunes: e~=/-
:nul

frem af busken og kontakt

VAGN SKAKON Tlf.: 39 69 16 27

- PR.Kredsene kan stadig afholde 1 TRÆF
PR ÅR Tilskud er kr. 50,- pr. deltagende
båd. Kredskontakten administrerer dette-

r_ N

\._

vAçHTBURi-EAU .
BADEVÆRFT

Holger Leth Christensen

62512414-62513360 Å
J

1() 11

KREDSMESTERSKABER i forbindelse med
HERTZ CUP.

Nærmere følger.

fif? Kunne du tænke dig det ???? Evt. henvendelse til D-135
Bjørn Højgard

t.'2,"~._

- Det har det nemlig med at
tære, især på aluminium.
Derlor er det vigtigt. atdu beskytter din
mast mod sailvandssprøji. Til dette
brug har John Mast udviklet el silico
neholdigt specialmiddel, som renser.
beskytter og konserverer metslover-
gåder al eloxerst aluminium og rustfrit

-Behsxyi din mast- inøenaiaar ikke sy-
rer eller alksllsr og beskytter etlakilvi
de behandlede emner.
Hvis din mast er rigtig snavset bør du
tørst brugs -Rens din mast-. _ .

Q -ET JonhlbAfi6fl'HKDEXJ<T
JOHN MAST A/S - LUNIKVEJ 12 - 2670 GREVE ~ 42905600

N13

“kw

\\

FRA NORDFYNS KREDSEN. \ ”Å”

Traditionen tro afholdes der træf __
fl



GASTEBØRS

Mangler du en gast, eller har du lyst til at deltage
som cast på en anden L-23, i forbindelse med
DM, Sjælland Rundt, Fyn Rundt , eller andre
større stævner/ sejladser.

O0 Qðo '-3ing til GASTEBØRSEN hvis du mangler 611
en gast eller en skipper.

D-1o7 Arne tlf. 66174033

F. QS

.li-tlilili 0 .. kr-'*'F..e-

o novigotor

12

KA/S,GLOSTKU
_

.\PORTUR:GRAVQUC_-

Tag din

( nav igator)

med hjem efter sejlads.

ENSIGN GPS er en 3-kanals GPS, som
kan holdes og betjenes med samme
hånd.
Den er batteridrevet (ca.lO timer
på fuldt opladede batterier), men
kan selvfølgelig tilsluttes 12
V(ekstra udstyr).En positionsnøj~
agtighed på 25 m er normalt.
100 rutepunkter kan udlægges i 9
ruter.
Beholdende kurs og fart(O,lkn),
kursafvigelse,pejling og afstand
til rutepunkt, afstand mellem
rutepunkter,mand over bord er
nogle af faciliteterne.
Den er lige god at anvende til
tur-, distance- eller trekantbane-
sejlads.
Den kan nemlig også indlæse ru-
tepunkter som pejling og afstand
og selv etablere en korrekt olym-
piadebane.

VEJL.UDS. PRIS kr. 8750,-(mi.
nmmn, MEN SE SPECIELT TILBUD FOR
L-23 EJERE.

Ring og hør mere hoe John lunge pl
TLF. 32537097 bedst efter k1.l7 og
i weekends.

TILBUD
gpslllllsgb

Køb din na-íl
igator ge -
em L-23
lubben og
pnå en ra-
at på
>1o% ved

min. 5 be-
stillinger.
Samlet be-
stilling v
JOHNNY

THYREN
54 ss zol

Olllllllð
çallllllslsllslllmp

4.>bU1U”O515<

H-5
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SÆLGES'

L-23, D-90, 1977. Meget
med 2 stel sejl 09 meg

á gërízmâäío forârsklargjort og søsat i Randers'e u

KIQ. '75 .0()0 r_.

86 40 35 95 Stig Frandsen ell.
86 41 61 36 Per SØIGHSGH

KØB OG SALG
13 2213 ÆÉÅEILCÉZÉÆS

v 265 - ÅRGANG 1980 - HVID MED sonr Masr - ALUVINDUER
FREMSTAR sznnznzs vELHoLvr, FULDT unnusrar r1L FERzEsEJLLAvs
MED aL.A. SP-var oc COCKPIITELT.
PRIS : KR 70.000

BJARNE RYTTER
TELF NR. 98 141317

(begge efter kl. 17.00)

-çfi,l5æVZ

velholdt, hvidf komplet
et ekstraudstyr 1nCl-

Qåí T
32961296 -____;__
an Hansen Dan-Sails

Sturlasgade 12 K
v/lslandsBrygge OK LØFT BARE!

2300 København S.

BØGESTRØMS KREDSEN

ISEFJORD KREDSEN

KØGE BUGT KREDSEN

LILLEBÆLTS KREDSEN

LIMFJQRDS KREDSEN

NORDFYNS KREDSEN

RANDERS RREDSEN

SILKEBORG KREDSEN

STOREBÆLTS KREDSEN

STORSTRØMS KREDSEN

SYDFYNS KREDSENY

ØRESUNDS KREDSEN

ÅRHUS KREDHMN

D-129

D-250

D-140

D ~16

D-

D-135

D-23

D-169

D-191

D-226

D“237

D-330

D-384

MOGENS DILLING-HANSEN
STRANDVEJEN 8
4654 FAKSE LADEPLADS
TLF.: 53 71 61 30

JAN NIELSEN
BOVELGÅRDSVEJ 41
4050 SKIBBY
TLF.: 42 32 89 30

HANS JØRGENSEN
HAVLØKKEVEJ 9
4600 KØGE
TLF.: 53 65 24 04

TOM MØLLER
DAMGADE 18 A
6430 NORDBORG
TLF.: 74 45 42 13

BJØRN HØJGARD
SØBALLEVEJ 71
5270 ODENSE N
TLF.: 65 97 85 73

JØRN HORNEMANN
SOLSIKKEVEJ 24
8900 RANDERS
TLF.: 86 42 9B 71

POUL FISKER
THOMAS HELSTEDSVEJ 16 B
8660 SKÅNDERBORG
TLF.: 86 52 52 14

MICHAEL MADSEN
KARENS VEJ 4 A
5800 NYHORG
ThF.| 65 31 12 97

ERIK ANDERSEN
OREDYVMJ 60 A
4990 SAKSKØHINU
TLF.: 53 80 bh 05

NIELS N. CHRISTENSWN
BYVEJ 24
5600 FAABORG
TLF.: 62 61 36 20

LARS ØSTERGÅRD
YRSAVEJ 75 TV
zooo KØBENHAVN F.
TLF.:
FINN HAsAcsR
vEsTERBRoGADE 13 TH
8000 Annus c
TLF.: ss 13 79 as
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KREDSKONTAKTER


