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Jan Nielsen - D 250
Stationsvej 10 - 4320 Lejre
jan@L23klubben.dk

Ole Rasmussen - D7
Birketvej 89- 4941 Bandhom - tIl'224l5622
ole@L23klubben.dk
Kredskontakter - Medlemmer - nye ideer.

Erik Andersen - D239
Tjørnevej 63, Fensmark - 4684 Holmegård
tlf. 30296426 §rik@L2§klgbben.dk

Povl Fisker - D 169
Georg Krügersvej 176 - 8600 Silkeborg
Tlf 86 845113
povl@L23klubben.dk
Ansv. redaktør L 23 Nyt - klubstander - medlemmer

Per ,,Amok“ Nielsen - D 176
Tandrupvej 8A - 2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 43 548043
per@L23klubben.dk
Reservedele - sponsorer - m.v. - medlemmer

Hans Jørgensen - D 140
Havlykkevej 9- 4900 Køge -Tlf. 56 652404
hans@L23klubben.dk
Kapsejlads - webmaster - medlemmer

Jesper M Nielsen - (gast på D 140)
Tangstien 5-4600 Køge
Tlf:56634464
jesper@L23klubben.dk.

”Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler, alt flygted
storken over strand, ham følge
viltre svaler”, som Grundtvig så
smukt har skrevet. Ja sommeren
går på hæld og vil nok ikke blive
husket som den bedste afslagsen.
De sidste aften matcher og klub
mesterskaber er ved at blive
afviklet rundt om i klubbeme. Jeg
håber I trods det halv dårlige og
meget omskiftelige vejr har haft en
god sæson.

Vi har fået aflioldt det årlige DM og
fundet året Daninarksmestre: Et
stort tillykke til D18 Killelock ~
Robert Christensen med mandskab,
du har været tæt ved mange gange,
jeg har hørt onde tunger sige ”den
evige toer”, men nu var den der.

Fra mig og klubben skal der lyde en
tak til Bandholm Sejlklub for et flot
og godt tilrettelagt og lige så flot
afviklet DM for L 23 klubbens

Formanden har ordet
sejlere, tak til formand Per Løbner
Pedersen med bestyrelse, tak til
hjælpere, både til lands og til vands,
til dommere og til havnen ved
lensgreve og lensgrevinde Knuth.

Jeg vil også tilkendegive en stor tak
til alle vore sponsorer ved DM
2004, tak for jeres store opbakning,
I er med til at gøre det mere festligt
og attraktivt at deltage i et DM.

Jeg er glad for den store fremgang,
der har været i deltagelsen i DM
over de sidste tre år og har et
forfængeligt håb om, at det
fortsætter, så vi næste år i
Juelsminde bliver mindst 30 både.

Jeg er også glad for den store
fremgang i medlemsskaren, både på
aktiv og passiv siden, den giver
bestyrelsen noget at leve op til, og
det vil vi forsøge efter bedste evne.

Jeg vil slutte med at ønske god
efter sæson og afrigning.

Formanden D 250 Jan Nielsen
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DM i Bandholm
Robert D18skríver:
Det er fredag den l6.juli, nu skal vi af

sted, Jan og
jeg har aftalt
at mødes med
de andre både

J fra Køge
Bugt i ”

De andre er
allerede

ankommet da vi dukke op, men vi bliver
vel modtaget, måske har de set vi har
halv kasse øl tilbage.
Næste morgen stryger vi en 5-6 både af
sted , nemlig D35 lb, D148 DoDo, D140
Zero, D18 Killelock og Kim fra D176
Amok i følgebåden.
Undervejs må vi lige ind til Kalvehave at
proviantere lidt
øl og en burger,
Vinden er god,
så vi beslutter at
sejle helt til
Femø. Femø var
et godt valg og
som en anden
flok højrystede
tyskere
vandrede vi i
samlet flok over
øen mod kroen
hvor vi spiser
karbonader og
drikker øl afhøje glas. Det blev sent før

Bøgeskoven”.

Morten fra Zero vidste en del om tunge-
piercinger!
Søndag morgen drog vi igen afsted, nu
for fuld skrue,- der var ingen
tålmodighed: Bandholm ”here we come”.
l Bandholm kan vi slappe af, der lige et
par dage til at optimere båden i, men nej
festen er faktisk allerede i gang, for de
lokale dukker op og gamle minder skal
genopfriskes.
To Skanderborgbåde samt TINY dukker
op,- havnegrillen og tankstationen oplever
gyldne dage. Men vi kan også selv. De
næste par afiener bliver der grillet
oksemørbrad og file” i lange baner og
drukket rødvin afglas, spillet fodbold og
roet kapsejlads på klubbens romaskiner,
imens flere både dukker op.

Hurra for
Bandholms
Sejlklub som
lod klubhuset
stå åbent,
hvor der var
både
opvaskemaskine,
bestik og
tallerkener,
samt søde
damer til at
vejlede
hjælpeløse
sejlere.

Onsdag ankommer et stel nye sejl direkte
de sidste dinglede til køjs. Vi var nok ikke fra klippeøens sejllofi, Tejn Sejlloft,
de bedste naboer, men var veloplyste.
Side 4

sammen med sejlmageren Lars, som ikke

har gastet på killelock siden vi vandt DM
i 1991 i Køge. Så sammen med Jan og
Lars mener jeg at have et godt team.
Vi tog ud og afprøvede de nye sejl mod
D94 Blåbær. Bådene sejlede lige hurtigt,
sejlene stod flot så de blev godkendt.
Blåbær må vi senere ordne på bedre
boat-handling.
Plan for første dag: tag ud og sejl, start
godt, sejl hurtigt og se hvordan vi ender.
En 3”de og 2 førstepladser, det kunne vi
ikke gøre bedre.
Anden dag:
Danmarksmesteren
på DoDo viser
styrke med 2
førstepladser og en
anden plads. Nu
ved vi hvem vi er
oppe i mod. Men
med 2 trejde og en
førsteplads holder
vi os stadig øverst
på listen.
Trejde dagen: I dag
drejer det sig om at
starte godt, tinde
DoDo og blive ved ham. Dårlig erfaring
har vist at hvis DoDo får en fløj for sig
selv finder han altid på noget.
På Killelock føler vi, at vi har en anelse
fartoverskud. Vi lægger os pænt lidt oven
for Nils i DoDo, vi vil nødig genere dem
og trække os selv ned gennem feltet.
Heldigvis ser det ud til at D 1 99 Thavick
har fået fart i æsken med førstepladser i
de to første sejladser, vi føler os helt
trygge.
l sidste niende sejlads har Zero-Hans

fået et hom i siden på Thavick-Svend-
Åge og da han ser sin chance til at
presse ham ud i en tyvstart tager han højt
og grinende sig selv og Killelock med.
Jeg syntes ikke det var værd at informere
mine gaster om min mistanke, så vi
sejlede op og holdt DoDoi
skammekrogen, vel vidende at Nils ikke
måtte blive nummer l hvis vi ikke blev
nummer 2.- Men hvordan bliver man
nummer 2 ?? Hvis man har tyvstartet??
Det ved Nielsjo ingenting om. DoDo

bliver nummer 3, og
Danmarksmesterskabet går til Killelock
fra Øresundskredsen, samme kreds som
også stak afmed 2. og 3, pladseme, -tak
for det.
Hvem sagde at der ikke sker noget i
Øresundskredsen ??

Kærlig hilsen Robert vi ses
til næste år i Juelsminde.
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DM Bandholm blev officielt åbnet
af lensgreveparret Charlotte og
Adam Knuth.
Charlotte Knuth fortalte levende om
området og havnens betydning.
Ligeledes var parret glade for at være
værter for så mange sejlere.
stævneiedeaaandhormssejikiubs Læs
formand, Per Løbner Pedersen som er Olsen
qenfiL23D27Anmnw-øgL23 ”mg”
Klubbens formand kunne ligeledes byde med
alle velkommen. på L23

Sangen

Nå

Alle billedeme er oprindelige farvebilleder, som selvfølgelige ville have gjort sig bedre, men
stemningen fomemmes, ( sejlbåden styres til kaj afHr. Møller (Mærsk) i inderhavnen).
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Lykkelige sejler ved DM

D 175 var de lykkelige vindere

Side 8
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af et nyt storsejl sponsoreret af 3
Tejn sejlloft
som det
fremgår af
billedet røj
armene højt op
og de var
svære at få ned
igen - det er
meget
forståligt.
NB: jeg har
bemærket at
det bliver
fligtigt benyttet
nu hvor båd og
besætning er
tilbage på Silkeborgsøerne. Foto Hans Jørgensen

Pinsetur 2004 set fra TØSEN...
Egensedybet onsdag aften efter den
obligatoriske atten-sej lads, var der et
par både der mente en tur nordpå i

inde i bunden afhavnen, som var helt
perfekt.
Efter vi var landet, og havde fundet os til

pinsen var sagen. Claus Sko med familie feüe med en enkelt m01eØ1» glefde Vi
grillen klar. Vi var efterhånden blevet en
smule sulten. Vi slog lejr på en bænk på
molen, så ungerne kunne strække ben
og udfolde deres talenter.

tog afsted fredag, vi andre havde lidt
arbejde herhjemme inden vi kunne
komme afsted.

Da vi stod op
lørdag
snakkede vi
kort med
Susanne over
mobilen, de
var sej let til
Korshavn om
fredagen. Vi
blev hurtigt
enige om
vejrudsigten
mente vi
skulle sejle til
Ballen. Vi
drog af sted
fra ”Egense” kl. 10.00. Vejret var
skønt, vi havde 1/2 vind fra gabet til Fyns
hoved vinden aftog mere og mere, den
drejede lidt så vi kunne sejle med spiler
den sidste time ind til Ballen. Det var
meningen Sko ville hægte sig på ved
Fyns hoved, men han opdagede os ikke
i ”farten”, så vi ankom til ballen ca. 20
min før ham. Vi fandt et par pladser helt

\

Efter en god nats søvn ”for første gang i
båden”, var der morgemnad fra den
lokale Brugs.
Vi havde aften i forvejen besluttet os til
en kort bustur til Nordby. Den blev lidt
længere end planlagt, men den var nu
meget god alligevel. Vi så Samsø både
forfra og bagfra. I Nordby holdt vi
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Et stort tillykke til
de heldige vindere

Sponsor ved DM 2004

i. ., tøtv' rib ”krHer beseefnlngen ne D109 Annene fra TÉå0.i....`.§f§b`ådÉÉíå.....

frokostpause, inkl. is
pause som faldt i god
smag hos bømene.
Om aften fik handlet ind
til grillen igen, Vi spiste
ombord, det var bare
hyggeligt, solen skirmede
og hvad er mere dejligt
end sidde der i sin båd
med et godt glas rødvin
og nyde alle de flotte
både som fandt vej en
forbi Ballen.

For os var det dejligt
med en tur til Ballen det
kan næsten alle

Dagen derpå drog vi hj em allerede kl. overkomme''''' "Det
08.00 pga. vores indermand ved molen kan klan anbefa1eS`
gerne ville ligge fra land.
Vinden var frisk fra Sydøst heldigvis Har du aldfig prøvet at flyve Skulle du

prøve en L treogtyve..... ..

. - - s '1 nuJægerspris.. som var den heldige vinder af eä§:1ger.eg Slnnede afmed en frekest efgsensen
en sprit ny Pentex genua fra Euro Sails.. I a en
Side 10 * Side ll
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Bandholm Sejlklub var værter ved det
største og mest spændende DM i mange
år...

Onsdag den 21/7 ankom de sidste
deltagere til Bandholm Havn
Efter at bådene og sejl var kontrolleret
blev DM åbnet af Iensgreveparret
Charlotte og Adam Knuth.
Førstmevrle
fortalte
levende
om

en regulær og stor bane. Første sejlads,
var for mange en sejlads, hvor man
skulle lære baneforhold og noget
springende vind at kende. Banedommer
var Kim Kristensen fra Kragenæs
assisteret afkompetente folk på vandet.
Første sejlads blev ikke overrasket
vtmdet afDo-Do fra Sundby efterfulgt
afBlåbær og med Killerlock tredje.

I let
sej lervejr
kunne man

området
Og
havnens
betydning.
Ligeledes
var parret
glade for
at være
værter for
så mange
sejlere.
Stævneleder;
Bandholms Sejlklubs fonnand, Per
Løbner Pedersen som er ej er afL23
D27 Anjamo - og L23 Klubbens
formand kunne ligeledes byde alle
velkommen.

Torsdag sejledes 3 sejladser med første
start kl. 10.00, hvor der var let vind fra
nordvest. Trods manglende vanddybde i
området, kunne sejladseme afvikles på

side I 2

starte på
dagen
anden
sejlads
hvor nu
Killerlock
var vindr
med
Blåbær
anden.
Blåbær er
ny ved
DM og

var forstærket med Ole, som tidligere
har sejlet med Killerlock. Tredje båd
blev den lokale båd Virus tra Onsevig.
Herefter stævnede bådene havnen til en
fortjent moleøl og finurlige præmier til de
både, som havde gjort sig bemærket i
løbet afdagen. Aftenen startede med
biksemad, hvor køkkenpersonalet

” P g J e,
varmt spejlæg. grill. Som altid var der god stemning
Fredag var vindstyrken stadig let men nu blandt Sellemefi 50m Under hele S'fæVflel

fia en østlig retning. Dagens første
sejlads blev vundet afde sidste to års
mestre Do-Do. Anden båd i mål var
Zero fra Køge og tredje blev Killerlock.
Anden sejlads blev igen vundet afDo-
Do, som nu var oppe på samlet tre
førstepladser. Anden blev Blåbær og
med Killerlock tredje. Dagens sidste

kunne finde ly i et stort telt på
havneområdet. De camperende sejlere
havde fået et lækkert græsområde stillet
til rådighed ved et tidligere hotel nær
havnen.
Lørdag var der ligeledes berammet tre
sejladser. Dagen bød på noget mere
frisk vind, hvilket gjorde, at sej Iadseme
blev noget mere ,,tætte“. Grundet stor

sejlads blev rækkefølgen den samme JæVnbYfdighed Var intel afålefl før
som det endelige resultat. sidstedagens sejladser. Dagens første
Igen mødtes sejleme på havnen til Vinder blev Thavick fra -lægefspfis
moleøller nu til toneme afjazzmusik efterfulgt afBlåbær og Se-'<1 Star fra
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Nykøbing F. Anden sejlads troede Zero
at han havde vundet; men ak - en
tyvstart gjorde, at vinder blev igen
Thavick og endnu en anden båd var
fremme -Ib fra Vallensbæk blev således
tredje. Sidste sejlads kunne stadig være

afgørende for mesterskabet. Tyvstart fra
tre både hvor Killerlock ikke var
omstartet gjorde, at ingen var helt sikre
på det samlede resultat. Vinder af
dagens tredje sejlads blev Sea Star
foran Zeppo Ishøj og Do-Do.

Således kunne alle både sejle ind for at
afvente det endelige resultat; men før
dette blev den traditionsrige moleøl
udskænket efterfillgt afL23 Klubbens
uddeling afen regn afsponsorgaver.

sidel 4

Uddelingen afdisse skete efter
lodtrækning hvor den sidste båd skulle
trække først.De største ting - En Pentex
genua fra Euro Sails blev vundet af
DI 09 Annette fra Jægerspris - et nyt
storsejl sponsoreret afTejn Sejlloft gik

._«-:e-~'~».~'^*\ n «ç;=»=:'..?* I
' 'l li;. TF. “D Q." .

M » et/.».í-1% É~~»fl.§ta;

'flllnnvrqr

til en glad skipper på Friendship fra
Silkeborg. Det næste indslag på dagen
var, da vinderne skulle smides ihavnen.
Altid seværdigt med frygt for at man
selv havner i baljen. I baljen røg Robert,
Jan og Lars fra Killerlock D18 fra
Frem.

Afienens festmiddag var med mange
slags kartofler - salat og rigeligt med
forskelligt kød samt desert. De officielle
præmier blev givet til de seks

f
r
r
rr

i
i

i

?är”

præmietagere, og de tre bedste

madpakker. Til sidst
overrakte vores formand
Jan en L23 halvmodel til
Per , Bandholm Sejlklub
som tak for et rigtigt godt
stævne. Besætningen på
Friendship assisteret afJan-
fonnand og Povl fra Køge
fik gang i musikken og de
traditionsrige sejlersange
En god afslutningsfest
med festfyrværkere og
sejlersnak til langt ud på
morgenen. Jeg var

kk 'd d d ` `kbesætninger fik nverbragrDans1< personligi e S1 Ste man , areg gl

Sej lunions guld - sølv og bronze O
plaquetter. Som stor tak til dommeme : Se ogsa resultat'
fik disse nogle flasker vin -ligeledes var listen på Side 28.
der stor ros til dameme, som havde
stået for morgen- og aftensmaden samt

til køjs kl. halv fem..
man skullejo tidligt
op og sejle båden
hjem til Køge..

Endnu en stor tak til
Bandholrn Sejlklub
for et rigtigt godt
DM.. vi håber at
kurme komrne tilbage
en anden gang.

Sej lerhilsen Hans.
D140 Zero.. næste
gang vil vi toppe
formen på det rigtige
tidspunkt..
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Velkommen til nye medlemmer siden sidst !
M Passive:
D 46 Dan jensen Steen Brodersen
D 299 Hans jønsson Lars Olsen Hasselager
D I37 Kaj Jensen
D 366 Frank Bo Schwartz
D 299 Karsten Hansen
D 386 Poul Erik Jensen ;
D l 19 Harry Petersen
D 330 Claus vammen
D 30 Simon Kirk Johansen
D 55 Peter Mortensen
D 312 Ian Wivind Roest

oooooooooooooOOOOOOOOOOOooooooooooooooo

Kvalitetssejl fra inn
Klippeøen

eíëdåå.

Nye sejl / reparationer

Lars Østergård &

Jesper Blomquist

Pæregårdsvej 4

3779 Allinge

'tlf 5648 0746 - 3055 2512

siders

læ

åt

Classic Fyn Rundt 2004
sem anneneefel i Tidligere L23 NYT resten udgået eller ikke startet.
ville L23 klubben i år prøve at puste Vi blev som bekendt vindere afklassen
nyt liv i klassen ved en Fyn Rundt, vi og er naturligvis stolte afplaceringen, og
valgte Classic Fyn har i øvrigt
Rundt fra Kerteminde modtaget l .
4-6 juni 2004, fordi præmien , en meget
den lå mest centralt flot glasskål fra
for de fleste. Der blev Holmegård, min
den 5 maj udsendt kone syntes at den
omkring 80 er så pæn at den
indbydelser til gerne må stå
udvalgte aktive L23 fremme i stuen
sejlere. !!!!!.
Da vi nåede til Det er også vær at
tihneldingsfristen slutning, var der bemærke at klassen klarede sig godt i ”
heldigvis tilmeldt 5 både, og vi kunne få overaltplaceringen” de 4. første både,
vores eget klasseløb. Nogen vil måske blev 29-33-34-36 og den sidste no. 60.
sige at det ikke Selve
var mange, jeg sejladsen
syntes det var 2004 var
godt, og håber så præget af, til
på at den tider meget
opmærksomhed let vind.
vi har fået, og at  d
vi kan refereretil blev årets
en god oplevelse, flaskehals,
vil fiiste nogle idet omkring
flere til næste år, i I 00 både
dagene 3-5 juni kom til
og igen fra Kerteminde. Men Sundet samtidig. Der var på det
nærmere om det ved en senere tidspunkt modstrøm, og så lidt vind at
lejlighed ( sæt bare krydset i kalen- bådene havde meget svært ved at
deren allerede nu). stævne imod strømmen.
Om løbet kan oplyses, at der var 213 D169
tilmeldte både, I 80 fuldførte både Povl Fisker og besætning d I
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Storestrømskredsen
har holdt kredsmesterskab den 22 & 23
maj i Kragenæs,stævnet havde 6
deltagende både, bar navnet
Sparekassen Lolland Cup.EURO

íslflls
Skovshoved Havn
2920 Charlottenlund
Tlf/fax 39 6320010

Vinder blev Mogens Nicolaisen.

nr. 2 Tom Hansen
nr. 3 Ole Rasmussen
nr..4 Mogens Dilling Hansen
nr. 5 Per Nielsen
nr. 6 Per løbner Pedersen

Et stort tillykke til Mogens Nicolaisen.

~et symbol på kvalitet

Tolalløsníng på alt ríggerarbejde
udføres í vor 2000 mi' topmoderne ríggenhcrl

Master: - somme - srxxeza
srÅeNoz os røafnos me - ovrom

Roorzrc; - rruttsroastne
Hrtow Resten auttzsomme

Master op til 78,5 meter, hentes og bringes på vor trailer

john /“\/xcrsl A/S ~ lurrii<.vej l'2 DK-2år7Cll Q)-re:v~r:
É Tel, +-45 43<?(.`J 5óOO ~ Fax. +45 4390 OOÖO

twew. linlmrrnírst. tik » rne:r%l*f?Éi*;vltnrrr<t*rst.iik J
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Danmarks smukkeste Match-Race 2004
Åbent Søhøjlandsmesterskab for L23-både på Skanderborg Sø er blevet afviklet i pinsen .

For tredje år i træk aflioldte Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub Højlandsmesterskab i
matchrace for L23 på
søen foran Kulturhuset. I
år blev det med
rekorddeltagelse af 8
besætninger. 2 fra
Silkeborg og som sidste
år fem fra Skanderborg
samt en enkelt båd fra
Juelsminde. Bådene
mødtes to og to i alt 28
starter over to dage.
Førstedagen lørdag bød
på frisk springende vind
fra vestlig retning, hvor
der blev afviklet 5
sejladser ud af de i alt 7 -
kun afbrudt af en
velfortjent frokost foran Kulturhuset.

Efter førstedagen var Dl l og D177 ubesejret stærkt efterfulgt af D43 og D286, som kun have
tabt en sejlads hver. Det var tydeligt, at ikke alle besætninger var dus med bådhandlingen i den
til tider drílske og friske vind. Dagen blev på behørig vis afsluttet med spisning og en lille en til

halsen klubhuset -
Alt i alt en herlig dag
på vandet hvor
spændingen var
intakt før søndagens
to afsluttende
sejladser.
Søndag morgen
lignede vejret en
gentagelse af sidste
års vindstille; men
langsomt kom der
vind på banen, og i
svag drejende vind,
nu fi'a modsat
retning, blev de to
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resterende
sejladser afviklet. ~
Ved _'
tilfældighedemes 9
spil skulle bådene
med flest point
møde hinanden
indbyrdes i
søndagens dyster.
I sidste sejlads
hvor Dll mødte
D2 86, så det
længe ud til at
DI 1 havde fundet
sin overmand, og
det så ud til, at
der skulle sejles
ekstra sejladser, for at finde den
endelige vinder; men
på mirakuløs vis
fandt Flemming den
rummende vind og
bragte sig afgørende
foran på sidste
opkryds. Det blev til
nogle gode
matchrace-dyster
begge dage; men
med en større
intensitet på
sidstedagen. Mange
sejladser var ikke
afgjort før bådene
var kommet i mål.

Side 20

D.1l Sus, Skanderborg: Flemrning
Gräs.
D.43 Hovsa, Skanderborg: Poul Erik
Andersen.
D.l42 Huny-scurry, Skanderborg: Ove
Nielsen.
D.286 Vamos, Silkeborg: Flemming
Kragh Nielsen.
D.299 Snup, Skanderborg: Carsten
Hansen.
D.38l Alleos, Skanderborg : Per
Hedegaard.
D.177 Sylfiden, Silkeborg: Jan
Fuglsang.
D. I 55 Victoria, Juelsmninde: Leif
Matzen.

Vinder blev D.11 Sus,
Skanderborg: Flemming Gräs, 1
præmien en Sprit ny Mylar genua.

Nr. 2 D177 Sylfiden fra Silkeborg:
Jan Fuglsang

Nr. 3 D 43 Hovsa Skanderborg:
Poul ErikAndersen

Christian Fuglsang, gast på D177
som iik andenpladsen

Foto Jan Fuglsang

Tune up Cup for L 23 i
Vallensbæk
Køge Bugt

Kredsmesterskab
Lørdag d. 19. juni og

søndag d. 20. juni.
Opvarmnings til DM i lighed med sidste
år er blevet aflioldt ud for Vallensbæk
Havn. 8 L23 havde meldt sin ankomst.
D18 Killerlock og D148 Do-Do var
kommet fra Sundet - så feltet
repræsenterede de 4 bedste både fra
sidste DM. Det blev til 2 sejladser
lørdag hvor der i begyndelsen var svag
vind; men i løbet afdagen friskede det
godt op med en del regn. Lørdagens
sejladser var også tællende til
Vallensbæk Sejlklubs klubmesterskab.
Det var nogle våde sejlere som efter
sejladsen kunne hygge sig i klubhuset
med lidt mad. Søndag var det kun L23
som skulle sejle de sidste to sejladseri
Tune-up samt Køge Bugt
Kredsmesterskabet. Hele dagen var der
kraftig blæst hvor kun de mest vilde
sejlede med genua. I søndagens første
sejlads var kun to både fuldførende.
Zero som var første båd ved
bundmærket havde ikke (samrnen med
en del andre) læst
sej ladsbestemrnelseme ordentlig og
rundede gaten forkert.
Efter sej ladseme kunne alle mødes i

Forsættes side 22
Side 21



klubhuset til præmieoverrækkelse som Per ,,Amok“ stod for. Besætningen på Zero,
som havde ,,lånt“ Ole fra D7 ses til højre, blev således vinder afTune-up og Køge

Første gang til DM, første gang
kapsejlads mod andre L23 'ere og
2.gang kapsejlads uden for Haderslev

projekt, vi havde

Første gang til DM
forplejning forestået afen del af
søsejlerne, og det kom så de sidste 2
fiordsejlere Karnille ogjeg selv til gode

Fjord i en L23, jo det var et spændende fra tirsdag, jo, der blev gået til bøffeme
og bajeme de dage.

sat i gang denne
somrner. Rune og
jeg kunne ikke få
vores faste gaster
Jesper eller
Rasmus med, de
skulle lige som en
del andre, vi
spurgte, enten
holde ferie eller
arbejde, men
lysten var der. Så
vores reserve,
Kamille( 606-
fortid i Haderslev )
var tæt på at skulle
være andet end
sejlerferieaktiv fra
den 21.- 25.juli i
Bandholm. Det tegnede til at blive den
eneste familiebesætning ved stævnet,
men heldigvis ( fonnuleringen godkendt
afKamille med for små overarme i
blæsevejr ) frk vi en rutineret kapsej ler,
Hans Chr., med.

Bugt Kredsmester - medens de tre knap så muntre herrer til venstre fra Do-Do blev
toer..

Placeringen efter 4 sejladser:
D 15 Tria 6
D18 Killeloc 3
D 35 Ib
D 82 Dream Machine
D 140 Zero
D 148 Do-Do
D 176 Amok
D 281 Zeppo -l><.nl\>»-\1oo Rtme og transportgasteme blev hurtigt

fra ankomst mandag en del afdet rigtig
hyggelige samvær og den fælles
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Men så kom
onsdag, og her
skete en påfaldende
kursændring. Nu
blev der drukket
kaffe, vand og kun
enkelte øl,
seriøsiteten var
nærmest
ligefiemproportional
med de mange
meter gaffertape,
der blev fordelt på
Do Do og de 25
andre både. Efter at
mange nye sejl og
vores gamle ditto
havde været en tur
på dansegulvet på

ekshotellet, var alle bådene
kapsejladsklare kl. 1 7. Vi var de eneste,
der fik et sejl kasseret, vores 3 år gamle
fok ”duede” ikke, den var lidt for bred
for oven. Det tog vi afslappet, for der
var lovet genuavej r.

Torsdag morgen sejlede vi allesammen
tidligt ud på banen mellem Bandholm og
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Skarø for at få afprøvet sejl og vind, én Slutstillingen blev en 12.plads, som vi
til to spilersætnjnger inden starten og vi var rigtig godt tilfredse med, selv om en
var
skudklare. Vi
fiken
superstart i
1 .sejlads og
blev nummer
1 I , men da vi
kom ind,
kunne vi på
resultatlisten
konstatere, at
vi var en af
de 2 både,
der
tyvstartede.
Øv. Men der
var nok ikke
så meget at
være i tvivl

top- l 0
placering var
inden for
rækkevidde.
Selv ved OL
smuttede
der mange
placeringer
for de
bedste
sejlere. Et
par billige
forbedringer
skal laves,
så
spilerstagen
ikke skal
hentes 1 8
gange på

om, idet en pressefotografhavde været dækket i de 9 up/down- sejladser med
ude at tage et vellignende foto langs
startlinien. Det blev til en række
spændende sejladseri flot sej lervejr de
næste dage. Humøret var rigtig højt på
2.dagen, da vi efter et par gode
placeringer sejlede ind mod havnen.
Moleøllene havde en særlig smag den
dag.

Vores ”maskot” Kamille var også på
vandet alle dagene, Per Løbner fik
hende fint guidet ombord på både
presse-, sponsor- og ”sightseeingbåde”, 2 opkryds, det er der for stor
så hun kedede sig bestemt ikke. furnlerisiko ved. Rune: ”Far det tager for
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lang tid ( plus et par ekstra ord )”. I en
spilersætning fik vi en revne ved
underliget, fordi det hang fast i
vandhanen. En god spilerpose i
åbningen er selvfølgelig løsningen. En ny
genua ville også pynte på Tiny, hvis den
skal med næste år i Julsminde.

Et superarrangement af Bandholm
Sejlklub og L23-klubben var slut, mange
flere L23 -sejlere fortjener at opleve den
gode stemning, der er under et DM-
stævne.

Efter 3-4 hektiske dage var det næsten
befriende og trist at hive transportsej lene
op igen og sammen med Kamille forlade
den lidet charmerende Bandholm Havn
med det flotte klubhus og drive med
vinden til Skalø ved Fejø. Dette sted (
på Jeppes anbefaling ) fængslede os i 3
dage med afslapning og aktiviteter, inden
vi fortsatte mod Lillebælt og nåede
Haderslev søndag d.l . august.

Dan List-Jensen
D174

RS. I øvrigt kender jeg én, der
har en L23 til salg, det er ikke
vores, men D29 Svend
Nielsen, Gråsten.

Foto på vandet, Benny Larsen
Foto Hans Jørgensen

Planlagte
arrangementer
i rest af 2004.

Sept:
Lørdag den 25. sept.. ,, Last
fight“, L23 Kredsmesterskab i
,, Lillebæltskredsen ,, afholdes i
Dyvig, se omtale på side 18

Oktober:
Lør-Søn. 2/3 okt. L 23
Kredsmesteskab for
Silkeborgkredsen.
( Silkeborgsøerne)
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OBS. OBS. OBS. OBS.
Nyt Lay out:
For at gøre L23 Nyt lidt mere
spændende at se på, vil forsiden
fremover være med forskelligt
motiv - og dermed lettere at
skelne hvert nummer for sig.

Nyttige oplysninger:
Værft som har bygget mange
L23 tilbyder:
Trademaster udskåret klar til pålirnning
og lim hertil..
Aluvinduer som passer til L23 ..
Aptering eller dele hertil udskåret..
Diverse beslag..
Giver også tilbud på montering af
ovenstående.
Kontakt: Peter Bjørn Olsens Bådeværft
ApS, Strandvej en l, 4850
Stubbekøbing.
Tlf.: 54441516 eller E-mail:
olsen.vacht@post.tele.clk
Medarbejder - Daniel Jørgensen mob.:
2 1 43 1 959

GaStCbØfS . . Ønsker du en
gasteplads eller mangler du en gast til
din L23 så send en note.
Eller kontakt _.
Poul Schilling D82 hjælper geme med
fomiidling afgaster -
e-mail: p.s-f'(:'L`.fscl~rilling.cll<
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Lillebæltkredsen.
Last Fight, den
25 sept.
Dyvig Bådelaugs kapsejlads: Last
Fight, som foregår den sidste
lørdag i september på Alssund ved
udmundingen i Åbenrå Fjord. Det er
et supergodt arrangement, 2
sejladser med up/down-baner og
om aftenen stor fest i teltet med
levende musik og hvad dertil hører.
Det ville være rigtig fint, om vi
kunne samle mindst tre L23 °ere, så
vi kunne få vores eget løb. Det
kunne så eventuelt ñgurere som et
kredsmesterskab. Måske ville et par
både fra Sydfyns Kredsen slutte sig
og øge feltet. I alt kommer der 60
til 80 både, mange år efter år, og
fordeler de mange gode
sponsorpræmier mellem sig. Så:
Kom til Last Fight i Dyvig lørdag d.
25. september.

Eventuel henv. til: Dan List-Jensen,
D 174 , Vojens, tlf. 74507382
Se også: www.db-dyvig.dk

Ilå

Silkeborgkredsen
2 & 3 oktober.
Der inviteres til kredsmesterskab
i Silkeborg den 2 & 3 oktober,
hvor vi i lighed med 2003
inviterer alle L23 sejlere både fra
Skanderborg og Silkeborg til at
dyste om halvmodellen, som
sidste år blev vundet af Haakon
Østerdal fra Silkeborg. Vi
forventer at han stiller op og
forsvarer sin titel så der kan blive
dystet om hvor halvmodellen
skal overvintrell.
Vi håber og se ligeså mange
deltagere som sidste år, og ikke
mindst mange af alle de aktive
L23 sejlere fra Skanderborg.
Vi stiller gerne op når der skal
transporteres både, og skaffes
plads i havnen.

D 169 Pi°r, Povl Fisker
mobil 2033 5933 - mail
pofisker@webspeed.dk

NB: sidste tilmeldingsfrist er
onsdag den 29 september
startpenge kr. 50,00 og gratis
havneplads i forbindelse med
stævnet, antal liggedage efter n.
aftale
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Resultatsliste DM 2004, med alle løb Vi afholder DM l Jylland l

DoDo Sundby
194

1 7 J Rasmus § Bandholm
1 8 Sildcn Viielsinlgørv
1 101 Knalskallen,ll3=/slndholm
Ii 15fi'I`ria ~ Køge

215414 2 3211);

rix nj 11

Ut -a

._.`1§;,.
jr

*: w;~.~

Sorteret efter sejlnummer

2° i<.. . _.(1D)fi1D;11>%1I§>ID
23)

9'll
10 (13)

1 18ÉKillelock fSvanemøllen1 3

1 21§ Anjamo `
1 351 ib , vailensbæk

._._ l.,,_,M...-.. l ..... ..

' 43iH°Vsa
I §Onsev1'gaf;1' rr l*51;-;111;a”' *”gr.;..aa.“ osma5.1níca;1;;a “fitamfraage “ så

1' saa,
15135 ?'f*i'? Å fffff
I 174 g Tiny 1 Haderslev (PBS)

.
1 1"`1<sAmo1< V l vaiiengrræk
1 199 rrmvrck Jægerspris
120111 sea star :Nykøbing F ;(Pns)§
12111 siskam nm; (24) 1
._ l..,_ _... _.. ..

1 250 Jane Il Å Holbæk

1299; Snup í Skanderborg
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Foto Povl Fisker

Som tidligere nævnt i år, både her i
bladet og ved netop aflioldte DM i
Bandholm, afholdes det 27'ende
L23 DM, og første gang
nogen sinde i Jylland. Der er
bestemt heller ikke for tidligt, så op på
duppeme kære jyder, lade os nu vise
,, øboeme“ at vi kan samle mange L23
sejlere fra både Jylland og Fyn. Da vi
forventer at langt de fleste afde seneste
års deltagere nok skal møde op, vil vi
kunne præstere et kanon stævne i
Julsminde Sejlklub. Stedet har super
godt farvand og tilsvarende faciliteter at
byde deltageme. L23 klubbens
bestyrelse og et Jydsk arbejdsudvalg

går snart igang med at skaffe sponsorer,
men da det ikke er verdens nemmeste
opgave, vil vi opfordre klubbens mange
medlemmer hjælpe med initativer og
gode ideer til at skaffe kontanter og
gaver, så vi kan leve op til de seneste
års flotte gave og præmiebord.
Poul Erik D 43 Hovsa fra Skanderborg
har allerede tilbudt sin assistance med
at skaffe sponsorer, han har fremskaffet
forhåndstilsagn fra et par stykker, her i
blandt Thor Bryggerieme, så øl skulle
hermed være sikret. På Jyderne og L23
klubbens vegne.
Povl Fisker - D169 Pi°r



L23 Klubben kan tilbyde følgende varer: Kfedskfintaktel'
Trøjer er midlertidigt udsolgt, nyt tilbud kommer forventes klar i
kommende sæsson.
Rorbøsninger, er der slør i roret så er nye bøsninger løsningen, de kan
købes for kr. 50 pr. sæt.
Spilerblokkebeslag. Vil du godt have spilerskøderne fri af cockpitkarrnen
og spilerblokkene langt tilbage så er disse beslag løsningen.
Pris for et sæt (2 stk) er kr.320.
Hulkehle beslag. kan købes for 100 kr. pr sæt. ( 2 størrelser)
L23 stegtegning i aluramme kr. 200.

L23 halvmodel kan nu leveres i den farve du ønsker - monteret på massiv
mahogniplade, lakeret 5. gange og poleret. Pris kr. 700. ( vandlinie og
vinduer skal man evt. selv påføre)

Alle priser er excl. levering, der medsendes girokort som straks efter
modtagelsen bedes betalt.

ÖBSZ klubbens hjemmeside, www.L23klubben.dk

Forsidebillede: Benny Larsen
Deadline for næste L 23 Nyt er den 15. IIOV. 2004
Gratis medlemsblad - oplag 250 stk. - Tryk: www.dixit.dk
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Bøgestrøms Kredsen

lssefjord Kredsen

Køge Bugt Kredsen

Limfjordskredsen

Nordøstjyll Kredsen

Silkeborg Kredsen

Århus Kredsen

Lillebælts Kredsen

Nordfyns Kredsen

Storebælts Kredsen

Sydfyns Kredsen

Storestrøms Kredsen

Øresunds Kredsen

D129

D250

D140

Søges

D 23

D 169

D384

D174

Søges

D99

D212

D7

D18

Mogens Dilling Hansen
Strandvejen 8 - 4656 Fakse Ladeplads
Tlf 5671 8280 mogens@laase-smeden.dk
Jan Nielsen - Stationsvej 10
4320 Lejre - Tlf 4648 1930
jan@L23klubben.dk
Hans Jørgensen Havløkkevej 9
4600 Køge - Tlf 5665 2404
hhj@dk.ibm.com
Kredskontakt søges til at øge L23 interessen i
dit område
Jørn Hornemann - Solsikkevej 24
8900 Randers - Tlf 8643 6212

Povl Fisker - Georg Krügersvej 176
8600 Silkeborg - Tlf8684 5113
pofisker@webspeed.dk

Finn Hasager - Vesterbrogade 13 th
8000 Århus C - Tlf 8613 7938
fam.hasager@mai1l .stofanet.dk

Dan List-Jensen Platanvej 27, Hammelev
6500 Vojens - tlf 74 507382
list-`|ensen@,wanadoo.dk 4
Kredskontakt søges til at øge L23 interessen i
dit område
Lars Munch - Kristiansdals Alle 66C
5250 Odense SV - Tlf 6617 0319

John Runge - Blåbyvej 1B - 5700 Svendborg
24286246 - '|ohn.runge@yahoo.dk

Ole Rasmussen - Birkevejen 89 - 4941 Bandholm
tlf. 22415622 - ole@L23k1ubben

Robert Christensen - Kildebakkegårds
Alle 66 - 2860 Søborg Tlf3956 5005
killelock@,yahoo.dk
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