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For medlemmer, Koner, Kærester, Børn og andre familiemed-
lemmer er der frokost kl 12.00. Prisen for dette arrangement

con, fiskefilet m. remoulade, flæskesteg m. rødkâl, skinke m. rør
æg, medister m. agurkesalat, dyrlægens natmad, ost m. vindruer
1 øl og 1 snaps. -
Der er bindende tilmelding senest den 10-03 til Michael Peder-
se_n, enten pr tlf. eller brev.

Der vil være fremlagt billeder fra DM 1997, og de fremmødte
deltagere herfra kan frit vælge dem, de har lyst til.

NB 1 vi mangler meget 3 kredskontakter, nemlig til LlMF]ORD-
SKREDSEN, NORDFYNSKREDSEN og STOREBÆLTSKREDSEN.
Hvis klubben stadig skal være funktionsdygtig er det nødvendigt
at der er nogle til at tage over nâr der er behov herfor. DERFOR
KÆRE VENNER MELD JER NU TlL AT GIVE EN TØRN MED.

Også en lille påmindelse: Hvis 1 vil have et indlæg i bladet vedr.

sende det til redaktøren.

Der aflioldes træf i VALLENSBÆK SEJLKLUB DEN 7/2 KL
13.00. Pris for frokost kr. 65,-. Tilmelding (dog ikke bindende)
til Hans lørgensen tlf. 56 65 24 04 . _

udgør kr. 100,-. For dette beløb serveres der: Hønsesalat m. ba- ,

Indtægter

Kontingent aktive .................................. __
Kontingent passive _ _ _ _ _ . _ _ _. .... . _
Udlejning af telte .... .... _.
salg af trøjer . . . _ . . . . . . . . . . . . _ . . . _ _.
salg af halvmodeller .............................. _.
salg afbeslag ........................................ _.
Diverse indtægter(fi1m,vidioer,DS.ect_)
Renter ................................................... _.

Indtægter Ialt ...................................... _.

Udgifter

Årbog .................................................... ..
Porto ............... .... _.
Kontorartikler......._........._.. .... _.
Klubblad ........................... .... __
Klassemesterskabspræmier.__...._. .... __
DiverseKLogKM ............ _.
Genera1forsamling.....___...... .... _.
Bestyrelsesmøder.... .... _.
Kredsmøder........ .... _.
Rejseudgifler...._... .... ._
Træf................ .... __
Køb aftrøjer .............. .... ..
Køb af halvmodeller .................... .... __
Køb af diverse medlemsgaver ect........... _.
Forbrug af standere,k1ukf1asker,ect ........ _.
Køb af standere ..................................... ..

leres kredsmesterskab, er det nu at 1 skal tænke herpå, og snarest Køb flfbfislfis ----- ---- --
Kursus...................................... .... _.
Lagerregulering/Afskrivninger .............. ..

Udgifter Ialt ......................................... ..

Resultat ................................................ _.

4 , 5

27.075 kr
1.725 kr

600 kr
3760 kr

0 kr
250 kr

3323 kr
2.043 kr

38.776 kr

0 kr
4219 kr

0 kr
6575 kr
9059 kr

546 kr
1366 kr
900 kr
850 kr

4640 kr
150 kr

3.435 kr
500 kr
115 kr

3180 kr
0 kr
0 kr
0 kr

5.099 kr

40.634 kr

-1858 kr

30.000 kr
1.500 kr
1.000 kr
1.700 kr
1.000 kr
1.000 kr

200 kr
2.000 kr

38.400 kr

5.000 kr
4.000 kr

500 kr
12.500 kr

500 kr
1.500 kr
2.000 kr
2.000 kr
1000 kr

9,000 kr
1.600 kr
2.900 kr
6.000 kr

500 kr
2000 kr

0 kr
1.000 kr

0 kr
0 kr

53.000 kr

14.600 kr



Status pr . 31.12.97

Aktiver:

Kasse .................................................... _, 285 kr
_. 37.663 kr

Giro .................................... _. 7.185 kr
Klukflasker T-shirts ............ _. 2.761 kr
Stregtegn i ramme .... 1.025 kr
L23 Logo.............. _. 510 kr
Standere ........................................ __ 805 kr
AP navigatorer .............................. _. 3.400 kr
Forme L23 ............... _. 1 kr
Cockpittclte (5 stk) 2.500 kr
Edb ....................................................... _. 500 kr

Aktiver Ialt .......................................... __ 56.635 kr

Passiver:

Egenkapital
Saldo pr 1.jan 1997 .............................. __ 58.493 kr
Kreditorer ............................................. _. 0 kr

Årets resultat ......................................... .. -1.858 kr

Passiver ialt .......................................... _. 56.635 kr

John Nygaard Claus Siggaard
Kasserer RGViS0f
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DM - 1997 IVORDINGBORG.
Nu hvor DO-DO er kommet godt på land, og ligger på sin vante plads i
Sundby, er det dejligt at se tilbage på en lang og god sommer med
mange tur- og kapsejladser_
Efter en stille 96 sæson, (for at være helt ærlig var båden slet ikke i
vandet ) var jeg utrolig sulten efter at komme ud at sejle i “jollen”
igen. Selv om de værste abstinenser var blevet klaret ved at gaste lidt
iforskellige større tonnager, manglede der ligesom noget, og da en
lyseblå L-23 i perfekt trim og balance dampede gennem Iæen på den
båd jeg sejlede med i kapsejladsen “HESSELØ RUNDT”, besluttede
jeg mig for en tidlig søsætning af DO-DO i 97. Den lyseblå L-23 blev
iøvrigt sejlet af Jens Als Andersen, der havde købt den efter at han
var forllst med sin 40 fods Brøker konstruktion i Atlanten.
DM i Vordingborg der er sommerens højdepunkt skulle jeg selvflge-
lig med til. Hans Kruse og John Runge der i mange år har sejlet med
til DM blev derfor varskoet i god tid. De havde virkelig savnet vabler-
ne, hudafskrabningerne og den dårlige ryg, som er obligatorisk efter
seks sejladser på 3 dage len L-23.
Tre uger før DM skete katastrofen. Hans måtte melde afbud, og gode
råd var dyre. Men længe leve internettet. På L-23 klubbens hjemme-
side havde Hans læst at FRESBEE var til salg. Grunden var at Bjarne
havde købt en bagerforretning, for ligesom at have lidt at pusle med i
sin fritid. Jeg ringede til Bjarne og foreslog ham at sejle med til DM i
Vordingborg, og han var straks med på ideen. Han spurgte dog, om
jeg ikke ville låne nogle ordentlige sejl, men det afslog jeg venligt men
bestemt, da jeg for et par år siden har investeret i en ny spiler og ge-
nua syet af eksotiske materialer. Bjarne kenderjeg helt tilbage fra
starten af 80 erne, hvorvi begge lå i Lynetten, og hvor vi med stor iver
deltog i tirsdagssejladserne, der dengang kunne samle 8-10 både.
John der nu har Larsen 28, huserede dengang på de sydfynske kap-
sejladsbaner med L-23 “KANONl”, og selv om jeg var med som gast,
vandt han alligevel DM i Nyborg i 86.
Således bemandet med tidligere og nuværende L-23 skippere stak vi
ud i god tid lørdag morgen, for lige at slå et par slag og finde ud af
hvor vi havde hinanden før starten gik til første sejlads. Planen var at
Bjarne gik på fordækket og bommede spiler. John skulle som vanligt
lægge taktikken. Og selvom vi ikke var så sammensejlede, gik sam-
arbejdet over al forventning
I første start var vi lukket godt nede, men fik dog slået os fri rimelig
hurtigt. Der gik lidt tid med at få trimmet ind til den ellers stabile mel-
lemluft, og vi var ikke helt tilfreds med farten, og det blev kun til en 7.
plads.
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Til anden sejlads var det blæst pænt op, og så skal derjo ikke spilles
så meget på de fine strenge, så vi jernede hjem på alt hvad der kunne
trækkes i, hang i tæerne i pustene og sejlede stille og roligt fra de 5-6
både der var kommet bedre fra start end os.
Vi var ikke helt klar over hvad der var sket, heldige slag på banen,
fart i søen eller var vi bare gode! Lettere duperet over vores 1. plads
startede vi på 3. sejlads. Nerverne havde allerede meldt sig, så vi
kom utrolig dårligt fra start, men vinden var den samme, så vi kendte
recepten. John havde en god dag, taktikken fungerede perfekt, for
hver vending havde vi taget et par både, og vi lå på en komfortabel 1 _
plads da vi småsludrende nærmede os mållinien. Men hvad var nu
det, lå mållinien ikke mærkeligt, og hvorfor stod de og råbte i mega-
fon? Vi kunne ikke høre hvad de sagde, men jeg fik den melding fra
den øvrige besætning at vi i hvert fald ikke var disket på grund af for
"tidlig" start. Da jeg er af den type der bærer nag, også overfor be-
rettiget kritik, hævnede jeg mig senere.
Vi fandt endelig ud af, at vi skulle en omgang rundt til, så vi fik rundet
mærket i en fart og spunsede mod bundmærket med konkurrenterne
lige i hælene. Vi holdt lige 1. pladsen med D-32 på 2. pladsen og D-
140 som nummer 3.
I 3. sejlads gjorde D-139 det rigtige hele sejladsen igennem, men vi
bed os fast og fik en 2. plads. D-139 var forøvrigt en af de både der
førte genua i 3. sejlads. Selvom vinden en overgang friskede, holdt de
båden pænt på benene, og sejlede derfor lidt hurtigere mellem puste-
ne.
2. dag lavede vi en 1. og 2. plads med henholdsvis D-139 og D-18 på
1. og 2. pladsen. Mesterskabet var i hus, og det blev fejret på vejen
ind over grundene med øl og gammel dansk.
Vi sluttede som vi startede med en 7. plads, og jeg skal hilse og sige,
at det ikke var nogen fordel at gå under land i sidste sejlads. Sejlad-
sen blev vundet af sidste års mester D-140 med D-18 på 2. pladsen.
Godt stævne, hvad havde i ellers ventet at jeg skulle sige. Det var
dejligt at se Lars og Rolf, samt alle de andre gamle kendinge i god
form til jubilæumsmiddagen. Håber vi ses næste år i det Sydfynske
øhav. Og selvom DO-DO måske ikke får så meget “medbør” som i år,
er derjo dejligt at sejle der nede.

DO-DO D-148.
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Nyt fra L23-Klubbens Webmaster

www
For nye medlemmer samt andre deri nyere tid har etableret

internetforbindelse kan det oplyses at Klubbens hjemmeside fin-
des på adressen WWW.lMAGE.DK/ ~ L23 ( Tegnet efter skrå-
stregen kaldes ofte "thilde"). Hvis man vil skrive til Klubben an-
gående indmeldelse, udmeldelse, adresseændringer, tlf/områdenr
ect. kan E-Mail adressen L23@lMAGE.DK anvendes. L23 Klub'-
bens hjemmeside har i år fået nyt udsende. Der er tilføjet ind-
holdfortegnelse ( Frames) til siden. Det skulle gøre det nemmere
at navigere rundt på siderne. Der arbejdes ligeledes på at få indsat
billeder af alle i L23-Klubbens bestyrelse. Der har været forslag
om vi skal udarbejde link ( E-mail adresse) til samtlige både.

LS
Bestyrelsen arbejder på at få kontingentopkrævningen overført

til PBS betalingssystem.
Det betyder, at man til maj 1998 med stor sansynlighed vil få
tilsendt en opkrævning af kontingent til L23-Klubben fra PBS. Er
man allerede tilmeldt PBS betalingssystem er det helt fint_ Der er
stadig mulighed for at anvende vedlagte Giro. Det kunne måske
også give anledning til at tilmelde sig PBS?

Kasseren
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