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Per ,,Amok“ Nielsen - D 176
Tandrupvej 8A - 2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 43 548043

l per@L23|<|ubben.dk
Kredskontakter - Medlemmer - Sponsorer - nye ideer.

Morten Thomsen - D 281
Uglevej 6 - 2680 Solrød Strand
Tlf 56147868
morten@L23klubben.dk
Sponsorer

Jørgen Antonsen - Gast D -7
C.E.Christiansensvej 11 A - 4930 Maribo
tlf. 54780964 mobil 22414622
jorgen@L23klubben.dk

Ole Rasmussen - D7
Birketvej 89- 4941 Bandhom - tIf224l 5622
ole@L23klubben.dk
Kredskontaktennedlemmer

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

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

Erik Toft Nielsen - 15
THørvænget 43 - 4690 Haslev
Tlf: 23325119
erik@L23klubben.dk.
Dimsekassen

Formandens klumme
Sommeren står for døren med mange
dejlige timer i vor L23.

Der har allerede været forårsaktiviteter
rundt omkring i landet.

De lokale aftensejladser er startet med
deltagelse af mange L23 sejlere.
Vi kunne tænke os i bestyrelsen, at få et
overblik over hvor mange både der
egentlig hver uge deltager i kapsejladser.
Derfor opfordres du, til at sende et par
ord, om netop din deltagelse i lokale
sejladser - send kopi af en resultatliste
- henvis evt. til en hjemmeside ~ skriv
bare at du deltager - eller hvad du kan
finde på.
Sendes til Per ”Amok” Nielsen.
l løbet af efteråret vil bestyrelsen så
offentliggøre en samlet oversigt over,
hvor aktive vi er rundt omkring i landet.

Nu er altjo ikke kapsejlads. Rundt
omkring i landet mødes L23 sejlere til
hyggelig komsammen.
Når der arrangeres lokale ”L23 træf”,
er der en tradition for, at klubben ved
deltagelse af mere end 5 både, giver et
beskedent tilskud på kr. 50 pr. båd til
arrangementet.
Det er bestyrelsens holdning, at den
kapital klubben råder over skal ud at
arbejde til gavn for bådklassen. - vi er jo
ikke en sparekasse.
Har du derfor planer eller tanker om en
eller anden aktivitet i løbet af efteråret -
kapsejlads eller hygge, eller begge dele,

gives der geme et større beløb som
tilskud. Kontakt bestyrelsen, så ser vi
positivt på det - det skal bare være til
gavn for L23 klassen.

DM i Juelsminde er årets store
begivenhed. For første gang i L23
klubbens historie holdes DM i Jylland.
Forhåndsinteressen har været stor, og vi
glæder os alle til uge 31. Dette ”L23
træt” er altid både hyggeligt og sjovt.
Deltager du ikke i DM, men bor du i
området, er her en god lejlighed til at
møde andre L23 sejlere. Hver dag efier
sejladseme er der almindelig molehygge
- og du er velkommen.

I ønskes alle en god sommer.
Per ”Amok” Nielsen »
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Dette nummer af L23 Nyt indeholder masser at Aktivitetskalender for
nyttig information:

3.4 -5. juni. Classic Fyn Rundt, Kerteminde.
4-5. juni. Vallensbæk Spring Cup og L23.

kredsmesterskab.
25-26. juni. L23 Tune-up Cup i Vallensbæk. Sidste dyst

før DM.
4.5.6 -7. august. DM 2005 i Juelsminde.
24. september Last Fight, Lillebæltskredesen (Alssund)
1.2. oktober. Kredsmesterskab i Silkeborgkredsen.

Nye bestyrelsesmedlemmer finder du på side 2.
Formandens klumme side 3.
Aktivitetskalender side 5.
Tilbud på aluvinduer side 6. `
Omtale fra årets bådmesse i Fredericia side 6 & 7.
Referat fra årets generalforsamling i Juelsminde side 8..13.
Indbydelse til DM i Juelsminde sidel4...19.
Tilmeldingsblanket til DM 2005 i Juelsminde side 20 & 221
Tilmelding til evt. kranhjælp i forbindelse med DM side 22. Øvrige arrangementer rdndr r kredsene rdr kommende Sæssdm
Reminder til de medlemmer som har glemt at betale kontingent sem ikke på nuværende ndspnnkrer raSndgre> Vn løbende nnve
Side 23_ omtalt og annonceret i:
Match Race afholdt Skanderborg i Pinsen Side 24_ L23 Nyt og på klubbens hjemmeside www.L23klubben.dk

Tilbud på nye mørkeblå trøjer med logo side 26.

LININKDV W 00
Bybjergvej 12 - 3060 Espergærde - tlf. 49170012 fax 49170023

Vi tilbyder følgende til L23...
_ _ Bompresenning.

NYe Sejl / TeParat|0nef Sprayhood med eller uden stativ.
Cockpittelt - vi har tidligere lavet til L23 Klubben.

° ' _ ' ; Hynder komplet monteret.Pæregardsvej 4 3779 Allinge Hynderombetrækkæ

TEJNSEJLLOFT

Kvalitetssejl fra Klippeøen

'tlf 5648 0746 - 3055 2512 Bestilling og information på tIf.:49170012
eller send en e-mail til: lindskov@teknik.dk

øv-=='°-~í-<\ På vores hjemmeside finder du eksempler på hvad vi ellers kan tilbyde.
www.lindskov.com

Leverede sejl til Danmarsmesteren 2004
side 4 Side 5



Foto Povl Fisker

Godt tilbud på Alu-vinduer til L23.
Ønsker du at købe et sæt vinduer, kan du sende Hans en e-mail - så vil han samle
bestillingeme til den bedst mulige pris. Venligst angiv leveringsmåde, glastype / farve.
Bemærk at glas er den løsning leverandøren anbefaler; men samtidig tungere end
polycarbonat. Man skal også være opmærksom på at polycarbonat er mindre holdbart.
Tilbudet er udsendt og priser er pr. april 2005 og leveringen vil ske i løbet af sommeren alt
efter hvor hurtigt, der kommer bestillinger. Her vil senere blive orienteret om sidste
bestillingsdato ved en samlet bestilling samt leveringsdato. Enkeltbestilling kan altid sendes
direkte til HD Bådudstyr via e-mail: hdbaadudstyr@mail.dk eller pr. telefon - 4390 2787
Med sejlerhilsen Hans D140. hans@L23Klubben.dk

Ved køb afl sæt: - 5 sæt: 10 sæt:
4 stk vinduer med 4mm klart hærdet glas: 5.846,- 5490,- 5220,-
Som ovenfor men med tonet glas: 5.912,- 5554,- 5282,-
Som ovenfor med polycarbonat klar/ tonet: 5.942,-5576,-5302,-
Forsendelse pr. sæt 320,-
Specielle forudbetalingsbetingelser. Leveringstid ca 6-8 uger.
Alle detaljer om dette atraktive tilbud er beskrevet meget grundigt på:
www.L23klubben.dk

Side 6

Publikumssucces for L23 Klubben på
Bådmessen i Fredericia.
I dagene 25.26 - 27. februar & 3.4.5 - 6. marts 2005

L23 klubben havde fået stillet godt 50 M2 udstillingsareal gratis til rådighed.
Så i år havde vi bestemt os for, at nu skulle alle ,, sejl ,, sættes til, så det blev
bestemt, at vi skulle udstille en ,, rigtig ,, L23 “r. Morten, vort nyvalgte
bestyrelsesmedlem fra Solrød, D 281, stillede beredvilligt sit ,, allerede næsten
forårsklargjorte ,, skiv til rådighed. Erik Toft, som også er kommet med i bestyrelsen,
som suppleant, tilbød at hjælpe med bådtransporten både frem og tilbage.
Så for første gang i L23 klubbens nu mangeårige historie, kunne vi nu også vise en
båd frem, ved hjælp af en god trappestige kunne vi give besøgende afgang til at
komme op i båden og se og opleve båden ,, live ,,. Vort bedste gæt er at der har
været en 500 - 600 besøgende oppe og kigge. Og det er ikke få gode
tilbagemeldinger som blev givet. Havde båden været til salg havde vi nok kunnet
sælge en hel håndfuld. Men det var den ikke, til gengæld havde vi været på
intemettet for at se hvilke L23 ”r der var til salg, ikke ret mange, men vi tog nogle
print og hængte dem op på opslagstavlen, og os bekendt var eller blev der solgt 3-4
både af disse i messeperioden. Til lejligheden havde vi fået lavet nye trøjer med
logo”er på, og sammen med Dimse kassen solgt vi godt af det hele.
Det var dog samtidig en krævende opgave for klubben at få arrangeret, opbygget
standen, og ikke mindst at betjene standen, messearrangørerene stillede krav om at
standen skulle være bemandet i hele åbningstiden. Til alt held er L23 sejlere et
imødekommende folkefærd, så med lidt skriveri og telefonsnak lykkedes det hurtigt
at få lavet en bemandingsplan med ca. 25 medlemmer, som tilbød på skift, at køre til
Fredericia og passe standen, så der skal derfor lyde en står tak fra klubbens side til
alle som har givet en hånd med.
Det er også mit indtryk, at alle udover at få lejlighed til at se nærmere på bådmessen,
havde en meget posetiv oplevelse ved møde så mange inteneserede besøgende, og
så samtidig kunne øse ud af viden og glæde fra egne oplevelser med L23°r.
Messen gav også direkte nye medlemmer, ligesom nogle ,, gamle ,, L23 skippere fik
meldt sig ind.

Povl Fisker
D169 Pi°r.
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DIMSEKASSEN.

Se også omtale bagerst i bladet,
hvad dimsekassen tilbyde.
Nyindvalgt suppleant i
bestyrelsen, Erik Toft Nielsen
har overtaget Dimsekassen.
Telefon 23325199
Email: erik@l23klubben.dk

Nye medlemmer siden
sidst:
Greg Danielson - D133
Klaus Rahn - D317
Ole Kresten Thomsen - D 227
Jan Lund - D 103
Johannes Jeppesen - D93

4. ir
EURC

...........--"_-_ SÅIDS
Skovshoved Havn
2920 Charlottenlund
Tlf/fax 39 6320010

Side 8

Referat fra L23 Klubbens generalforsamling

den 13.3.2005, afholdt i Juelsminde
Sejlklub. Ialt 19 fremmødte medlemmer.

Per ” amok” Nielsen byder velkommen,
og gør kort rede for at han, efter at Jan
Nielsen har ønsket at udtræde af
bestyrelsen af personlige og
helbredsmæssige årsager, er indtrådt som
konstitueret formand. Herefter går han til
første punkt på dagsordnen.

Pkt. 1. at der vælges en dirigent, og at
bestyrelsens forslag er Jørgen Antonsen
fra Bandholm Sejlklub, som vælges uden
modkandidat.

Pkt. 2. Dirigenten takker for valget, og
konstaterer generalforsamlingens
lovlighed i.h.t. vedtægteme. Og går
herefter til næste punkt på den udsendte
dagsorden.

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning som, Per
Nielsen fremlægger for det forgangne år.
Og gentager kort forløbet om
formandsskiftet og rokeringen i
bestyrelsen. Klubbens medlemsstatus, er
at vi er i alt 232 medlemmer. Heraf er
der 191 aktive og 41 passive. Der har
været en jævn fremgang. Det er ikke så
mange år siden vi passerede
medlemstallet 200, og nævner herefter en
række af de væsentligste sportslige
aktiviteter.
Denl5. - 16. maj 2004, Spring Cup i
Vallensbæk med 7 tilmeldte både. Det
blæste og stormede og 6 både startede.
Vinder blev D 140 Zero. Den 22. 23.

maj. Kredsmesterkab for Storestrøms
kredsen, Sparekassen Lolland Cup.
Der var 6 deltagende både og vinder
blev Mogens Nicolaisen. Den 29. -
30. maj. Pinsen. Match Race i
Skanderborg, hvor der i alt deltog 8
besætninger fra det midtjyske. Et par
dejlige dage hvor D 1 1, Sus, fra
Skanderborg løb af med sejren. Poul
Erik Andersen supplerede med omtale
sponsorer og præmier til deltageme. ..
Den 4. - 6. juni. Classic Fyn Rundt fra
Kerteminde Sejlklub.
Der deltog 5 L23ere og klassen fik
eget løb. Vinder blev D169, Pir, Povl
Fisker som havde gjort en indsats for
at skabe interesse til dette
arrangement, og har lovet at gøre en
tilsvarende indsats for ”Classic Fyn
Rundt” 2005.
Den 19. - 20.juni. Tune Up stævne i
Vallensbæk. Kredsmesterskab for
Køge Bugt.
8 både deltog. Efter et par våde og
blæsende dage blev kredsmesteren D
140 Zero efterfulgt af D 140 Do-Do.
Det største arrangement i 2005 var
naturligvis DM i Bandholm 21.- 25.
juli.
Stævnet blev åbnet af lensgreveparret
Charlotte og Adam Knuth.
Som sædvanligt årets store L23
begivenhed. Vi var 26 startende både
og havde det herligt i farvandet ud for
Bandholm. Efter mange anstrengelser,
både på vandet og om aftenen/natten i
sædvanlig god og festlig L23 stil, blev
årets danmarksmester Robert fra D18
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Killelock. Igen i 2004 var det lykkedes
at samle præmier så alle ved lodtrækning
modtog et bevis på deltagelsen i DM
2004. _ Vinder af de to store sej lpræmier
blev D175 Friendship fra Silkeborg og
D109 Anette fra Jægerspris. Og der
blev i dagens anledning sendt en takt til
Bandholm for en rigtigt godt og
velafviklet stævne.
Den 25. september, aflioldte
Lillebæltskredsen. “ Last Fight “ i Dyvig
Desværre blev dette kun til kun 2
deltagere. Dan fra kredsen havde ellers
gjort et stort arbejde, men det lykkedes
ikke at få eget L23 løb.

I dagene 2. - 3. oktober blev der afholdt
Kredsmesterskab for Silkeborgkredsen
på Silkeborgsøeme. Stævnet blev
afviklet på Juelsø i kraftig vind og regn.
Der var tilmeldt 6 L23 ere og
kredsmester blev Haakon Østerdal i
D390 Kukla.
Den 7. oktober. Jameson Cup. Øresunds
Kredmesterskab med i alt 4 deltagere,
og Kredsmester blev Robert D18
Killelock.
Udover deltagelse i div. aftensejladser
rundt omkring i landet, har der således
været aflioldt 9 stævner i år hvori der
har deltaget L23ere.
Der er kåret 4 kredsmestre og 1
danmarksmester.

L 23 træf.
Træfaktiviteten har været lille. De
sammenkomster der har været har
primært været af lokal art, eller været
omkring kapsejladser.

Medlemsarrangementer.
side 10

I Vallensbæk havde vi vor årlige
Klubaften på Sjælland d. 20. januar. Vort
mangeårige medlem RolfJonshøj
fortalte om sit liv med D171 Havmusen.
Det blev en interessant og spændende
fortælling for de 50 sejlere der var mødt
op. Aftenen sluttedes som sædvanlig
med et godt oste og pølsebord, samt en
masse gode løgnehistorier.
I tilsvarende arrangement var planlagt til
d. 8. februar i Silkeborg, men blev
desværre aflyst på grund af
folketingsvalg. Vi kommer nok igen til
næste år.
I år, i månedsskiftet februar/marts
udstillede klubben på bådmessen i
Fredericia. Stor succes, d.v.s stor
opbakning fra medlemmer til at passe
standen, som var stillet gratis til rådighed
af messearrangørerne. Vi ved ikke
præcis hvor mange som besøgte os på
standen, et godt gæt er at der har været
langt over 500 på standen, set den
udstillede båd, de udstillede plancher,
opslagstavlen, dimsekasseme, hvor vi
sælger div. mindre tilbehørsdele, primært
noget der ikke kan skaffes andet steds
fra . Vi havde til messen fået indkøbt
nye trøjer med L23 logo. En stor
interesse, rigtig meget L23 snak, og
solgte ” dimser” og trøjer for godt kr.
5.000. En stor tak til alle som har vist
interesse og hjælp til afviklingen, det
giver lyst til at gøre det igen.

Dimsekassen.
Igennem klubben sælger vi div. mindre
tilbehørsdele, primært noget der ikke kan
skaffes andet steds fra. Derudover har
vore populære indsamlinger afsej lpriser
og tilbud - dygtigt styret af Hans -

været et aktiv for dem der skal
investere i nye sejl. Hans oplyser at
det er Euro sails som har solgt bedst,
ca. 12-15 sejl.
Flere både har fået monteret
centerløfi - og på klubbens
hjemmeside er der en udførlig
vejledning i hvordan arbejdet
udføres.

Bådhandler.
Prisen på en god L23 ligger mellem
40 og 80.000 kr. Den store aktivitet i
klubben gør, at de både der bliver
sat til salg hurtigt bliver ”hevet ned
af hyldeme”.

Hjemmeside og klubbladet L23 Nyt.
Disse to aktiviteter styres godt og
professionelt af Hans og Povl.
Begge dele er en medvirkende årsag
til, at vi fremstår som en interessant
og aktiv bådklasse.

Bestyrelsens beretning blev
godkendt med applaus.

Pkt. 4. Regnskabet blev frem lagt af
Per Nielsen, da John Nygård var på
ferie. ( JN tidligere kasserer, har,
fungeret som klubbens bogholder,
da sidste års valg af kasserer ikke
har kunnet fungerer).
Regnskabet blev gennemgået og
kommenteret. Jørgen Antonsen
spørger om hvorfor der er
budgetteret med underskud i 2004.
Svar, vi er ikke en spareklub, vi har
en solid likviditet, og ønsker at skabe
aktivitet, men har holdt uændret
kontingent i en lang årrække, men

øget medlemsgang har skaffet øget
indtægter. Jørgen Antonsen accepterer
forklaringen som en god grund.
Herefter blev regnskabet godkendt.

Pkt. 5. Ingen indkomne forslag.

Pkt. 6. Bestyrelsens planer for kommende
år blev gennemgået og Per opremsede den
seneste opdaterede aktivitetskalender, som
har været trykt i L23 Nyt, og som findes på
klubbens hjemmeside. Herunder først
fremmest det kommende DM, hvor vi i det
Jydske, primært Poul Erik Andersen fra
Skanderborg arbejder på at skaffe
sponsorer til DM°t. Ud fra den foreliggende
”jeg kormner til DM i Juelsminde liste ”,
forventes der rekorddeltagelse, så vi er
mange som ser frem til DM 2005, for første
gang i Jylland i klubbens historie. Juelsminde
folkene er berømmet for stor
professionalisme, så vi glæder os.

Pkt. 7. Fremlæggelse af Budget. Budgettet
viser igen et forventet underskud, i 2005 på
kr. -8,500. Budgettet blev godkendt uden
kommentarer.

Pkt. 8. Fastlæggelse af kontingent,
bestyrelsen foreslår således som tidligere
begrundet uændret kontingent for
kommende år. Bestyrelsen indstilling blev
enstemmigt godkendt.

Pkt. 9. Valg i.h.t. lovene pkt. 9.1
A. Valg formand, Per Nielsen beder om
bekræftelse som formand i Jan Nielsens,
valgperiode, d.v.s. til næste GF i 2006., Per
blev valgt uden modkandidat.

B. Valg af Kasserer, Bestyrelsens forslag
side ll



Jørgen Antonsen, gast D7 Bandholm,
valgt uden modkandidat.

C. Valg af bestyrelsesmedlem,
bestyrelsens forslag Morten Thomsen,
D 281, Ishøj valgt uden modkandidat.
D. Valg af suppleanter, bestyrelsens
forslag Hans Jørgensen, valgt ud
modkandidat. Valg af 2. suppleant,
bestyrelsens forslag, Erik Toft, D15
Køge, valgt uden modkandidat

Pkt. 10. Valg af revisor, Michael
Nielsen D 48,
modtager
genvalg, og
valgt uden
modkandidat.
- Valg af
revisorsuppleant
Hans Chr.
Thomsen,
modtager
genvalg, og
valgt uden
modkandidat.

Pkt. 11. Eventuelt. Dirigent gør
opmærksom at alt kan debatteres men
intet kan vedtages under eventuelt. -
Hans Jørgensen fremlægger et forslag
om ændringer af klasseregleme for
L23, men som ikke kan vedtages på
denne generalforsamling:
Bundstokkenes beskaffenhed
Der står i vores regler at bundstokkene
må være i rustfrit stål. Regleme er
skrevet ud fra hvad nye både måtte
indeholde og ikke hvordan vores både
reelt er bygget. Efter henvendelse til
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værfteme er det konstateret at
bundstokkene alle er lavet af stål hvilket
efter alles udsagn skulle være en ok
konstruktion. For ikke at skabe forvirring
omkring dette punkt og for at justere
vores regler efter virkeligheden foreslås
at rustfri bundstokke udskiftes med
bundstokke af stål.
Forslag:
2.3.06 Over kølen er indstøbt 3 stk. 450
mm lange, 10 x 65 mm rustfri
bundstokke.

Ændres til 1
2.3.06 Over
kølen er
indstøbt 3
stk. 450 mm
lange, 10 x 65
mm
bundstokke
af stål.

Forstærkning
under
mastestøtten

På baggrund af flere henvendelser
angående bådens bundkonstruktion
relateret til mastens søjletryk og skader
ved grundstødning er det fundet ønskeligt
med en regel som tillader at forstærke
bådens bund ved mastestøtten. For ikke
at tillade unødig ændringer af bådens
konstruktion foreslås begrænsninger af
området hvor man må forstærke båden.

Forslag til regel.:
Det er tilladt at forstærke bunden af
båden under mastestøtten med
glafibermåtter eller indstøbt stålplade.

Forstærkningen skal begrænse sig
tværskibs til bunden indvendigt mellem de
to køjefronter. Forstærkningen skal
begrænse sig langskibs til området
mellem det forreste hovedskot og den
forreste af de tre store kølbolte.
Forstærkningens skal kunne være under
dørken.

Reglen tilføjes til 2.3.06 så den kommer
til at lyde som følger:
2.3.06 Over kølen er indstøbt 3 stk. 450
mm lange, 10 x 65 rnm bundstokke af
stål. Det er tilladt at forstærke bunden af
båden Lmder mastestøtten med
glasfibermåtter eller indstøbt stålplade.
Forstærkningen skal begrænse sig
tværskibs til btmden indvendigt mellem
de to køjefronter. Forstærkningen skal
begrænse sig langskibs til området
mellem det forreste hovedskot og den
forreste afde tre store kølbolte.
Forstærkningens skal kunne være under
dørken.

Der blev kommenteret ivrigt på forslaget
som indholdsmæssigt har berørt flere
bådejere, og som har stillet spørgsmål til
bestyrelsen desangående.
Udfra debatten vil bestyrelsen drøfte dette
nærmere på sit kommende
bestyrelsesmøde, og fremlægge et
vej ledende forslag om hvad der kan tillades,
indtil et egentlig forslag kan fremlægges på
næste generalforsamling i 2006.
D 113 Poul Anker Pedersen Juelsminde,
ønskede svar på om det ville være tilladt
at stille op til DM med rulleforstag, og
gennemgående sejlpinde i storsej let.

Emnet blev diskuteret, men
klassereglerne giver ikke tilladelse, idet
alt som ikke er beskrevet i
klasseregleme ikke er tilladt. Da et
rulleforstag, og gennemgående sejlpinde
ikke er beskrevet vil det derfor ikke
være tilladt. Poul Anker Pedersen fik
tilbudt at låne både et forstag og forsejl,
så han havde mulighed for at stille op.
Spørgsmålet om rulleforstag og
gennemgående sejlpinde vil sikkert
komme op igen, hvorfor bestyrelsen
blev opfordret til at forholde sig til dette,
overveje hvad man vil gøre ved emnet.
Debatten sluttede med en del snak og
gensidig information omkring ”
centerløft ”, i L23°r, da dette ikke
skaber problemer i forhold til
klasseregleme, kan de der har løst til at
foretage den ændring, trække på de
informationer og erfaringer som er
gjort, og i øvrigt godt beskrevet på
klubbens hjemmeside.
Således sluttede denne
generalforsamling med at dirigenten
takkede for den gode ro og orden som
havde hersket, og gav ordet til
formanden for afsluttende
bemærkninger.
Per takkede ligeledes for en god
afvikling afgeneralforsamlingen, og
bød de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer
velkommen, og så frem til et godt
samarbejde. Referent Povl Fisker

Herefter gikforsamlingen over til en
hyggeligfrokost. Efter afslutning og
oprydning, blev klublokalerne afleveret til
Arne Rohde med takfor lån og god
behandling.
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Indbydelse til L23 DM i Juelsminde.
Juelsminde Sejlklub indbyderi samarbejde med L23 Klubben til Dansk Sejlunions
Danmarksmesterskaber 2005 for L23 fra onsdag den 3. til søndag den 7. august _

Sted:
Juelsminde Sejlklub, Juelsminde Havn & Marina samt farvandet ud for Juelsminde.
Farvandet ud for Juelsminde er et af de bedste steder i Danmark for afvikling af
kapsejladser.

Regler:
DS DM 2005 for L23 sejles efter lSAF's kapsejladsregler, Statutter for DS DM,
SKF's forskrifter, L23 Klubbens klasseregler og bestemmelser samt
sejladsbestemmelser for dette stævne - alle i den nyeste udgave.
Sejladsbestemmelser kommer på L23.dk samt udleveres ved stævnets start.

De deltagende både kan pålægges af arrangerende sejlklub at skulle bære reklamer.
Ud over disse er reklamer på bådene ikke tilladt. Kategori B.

Der gives kun starttilladelse, hvis båden har gyldigt klassebevis, samt hvis både
rorsmand og alle gaster er medlem af en sejlklub under DS eller godkendt klub under
ISAF. Bådejere skal være medlem af L23 Klubben. Dokumentation for hele
besætningens medlemskab af en sejlklub SKAL vises ved check-in. Dette for at
sikre mesterskabets gyldighed.

Sej ladsprogram:
Sejladsbestemmelser med sej ladsprogrammet for DM udleveres fra bureauet ved
ankomsten (bureauet åbner onsdag kl. 16). Sammen med sejladsbestemmelseme vil
også andre nødvendige informationer omkring DS DM for L23 blive udleveret tillige
med oplysninger om ferieperlen Juelsminde.

Baner:
Der anvendes en kryds/læns bane (type R, op og ned) med ”halvvindsmærke” ca.
l00m fra topmærket. Der er planlagt 9 sejladser. Efter aftale med L23 Klubbens
bestyrelse kan sejladsemes antal ændres.

Måling:
De tilmeldte både skal have et gyldigt klassebevis hvilket vil blive kontrolleret afL23
Klubben ved tilmeldingen. Den første dag om onsdagen skal alle sejl som ikke
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tidligere har været godkendt ved et DM kontrolmåles og godkendes af L23 Klubben.
Måling afsejl vil ske i klubhuset på Stormolen. L23 Klubben vil ligeledes om
onsdagen kontrollere, at alle både er udstyret efter de regler, som er angivet i vores
klasseregler ved et DM. Der kan forventes stikprøvevis kontrol af både sejl og grej
under stævnet.

Kalender/Tider (hovedpunkter):

Onsdag d. 3. aug. Ankomst

1600 Bureauet åbner (Klubhuset på Lillemolen) Anmeldelse
og check-in til stævne

1600-1730 Måling af sejl i klubhuset på Storrnolen samt kontrol af
bådene.

1900 Velkomst på havnen ved Juelsminde Sejlklubs formand.

Torsdag d. 4. aug.

0730 Morgenmad i klubhuset (Stormolen)

1000 Dagens første sejlads startes

3 sejladser planlagte (flere kan forekomme).

1900 Reception på Juelsminde Rådhus ved Juelsmindes

borgmester. Her er kommunen værter ved et lettere

traktement med snitter og øl.

Fredag d. 5. aug.

0730 Morgenmad i klubhuset (Stormolen)

1000 Dagens første sejlads startes

3 sejladser planlagte (flere kan forekomme).

1900 Spisning. Aflenen til fri disposition.
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Lørdag d. 6.. aug.

0730 Morgenmad i klubhuset (Storinolen)

1000 Dagens første sejlads startes

3 sejlads planlagte (flere kan forekomme).

1900 Festmiddag (Storrnolen). Bestilling forud.

Søndag d. 7. aug. Reservedag - Hjemsejlads..

Mere detailleret program ved åbningen af stævnet.

Pointberegning:
Der er planlagt i alt 9 sejladser. Mindst 4 sejladser skal afvikles for et gyldigt
mesterskab. Ved gennemførelse af 5 sejladser kan fratrækkes 1 sejlads.
Lavpointsystemet anvendes (tillæg A).

Kapsejladsbureau:
Vil være etableret fra onsdag d. 3. kl. 1600 i Juelsminde Sejlklubs hus. Bureauet er
åbent på stævnedage fra kl. 0800 til afslutningen af dagens sidste sejlads. Dog er der
middagslukning. Bureauets telefon under DM er +45 7569 5022. Fax nummer er
under stævnet +45 7569 5022.

Præmier:
Der sejles om Dansk Sejlunions plaquetter (Guld, sølv, bronze). Der er præmier til
besætningen på hver 5. båd og der sejles om L23 Klubbens vandrepræmie (L23
halvmodel). Der ud over kan der være sponsorpræmier til opmuntring og forsødelse
aftilværelsen.

Kapsejladsgebyr:
Hver tilmeldt båd skal betale et gebyr på 1000 kr. (dette inkluderer morgenmad og
frokost for hele besætningen). Dette startgebyr samt betaling for middage skal
betales ved tilmeldingen.

Forplejning:
Morgenmad og frokostpakker til besætningen i klubhuset på Stormolen fra kl. 0730
på sejldage. Morgenmad er tag-selv-bord, og frokostpakken smører man selv.
Betaling herfor er inkl. startgebyret. For gæster kan morgenmad og frokost købes
for 60 kr. pr. dag.
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Der er let skafning på Juelsminde Rådhus i forbindelse med receptionen afien med
snitter og øl. Fredag aften er der fælles spisning i klubhuset for l00kr. pr deltager og
festmiddag/Grill Party lørdag aften for l50kr. pr. deltager festligt arrangeret af
klubbens suverænt bedste gastronom Uffe Hannibal. Aftensmad fredag og lørdag
bestilles og betales forud sammen med tilmeldingen til DM..

Der er indkøbsmuligheder i Juelsminde (flere supermarkeder samt
specialforretninger med sommerlandsstruktur).

Opbevaring afgrej:
Grej kan opbevares under DM”et i klubhuset på Stormolen. Aftales med bureauet
ved ankomsten.
Kranhjælp:
Bestilling af kran kan KUN ske ved henvendelse til Povl Fisker på telefon 2033
5933 eller e-mail: povl@L23Klubben.dk - Hos Povl og på L23Klubben.dk får du
de endelige tidspunkter for isætning og optagning.
Pris pr. løft vil være 200kr. som betales kontant den pågældende dag til kranføren.

Camping:
Der er mulighed for camping på et grønt areal på havnen lige ud til vandet/stranden
ved Stormolen. Dette aftales med bureauet ved ankomsten og må geme noteres på
tilmeldingen. Camping er gratis for bådejere og besætn ing.

Indkvartering kan også foregå direkte ved henvendelse/bestilling
Juelsminde Vandrerhjem Rousthøjsallle l, 7130 Juelsminde, tlf7569 3066 ,
Juelsminde Camping , Rousthøjsalle 1, 7130 Juelsminde, tlf. 7569 3212 `
Juelsminde Turistbureau, Odelsgade 1, 7130 Juelsminde, tlf7569 3313,
udlejer sommerhuse.

Bådpladser:
Alle L23 ”ere kan ligge samlet så vidt mulig under hele DM°et ved Stonnolen. Både,
der henligger samlet og på anviste pladser under DM-et betaler ikke havnepenge.
For både, der ønsker at ankomme søndagen før eller sejler senest lørdagen efter,
skal der laves en separat aftale med stævnelederen, for at båden kan henligge på
særlige vilkår (uden besætning, under opsyn og fritaget for havnetakst). Både som
ønsker at ligge gratis på tildelte pladser skal angive dette på tilmeldingen. Anvist
plads skal herefter respekteres i hele perioden. Både, der ligger på ikke anviste
pladser samt både, der henligger med besætning ombord uden for DM'et, skal betale
almindelig havnetakst for gæstesejlere.anvistep1adser samt både, der henligger med
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besætning ombord uden for DM°et, skal betale almindelig havnetakst for_ Programmer, sej ladsbestemmelser, Baneaktiviteter:
gæstesejlere. protester:

Ame Rohde
Sidste frist for tilmelding er morgenposten fredag d. 15. juli 2005. til / på Poul Grejs Pedersen Hvedevænget 5
ovenstående adresse eller via L23 Klubbens hjemmeside. Bjømsknudevej 32 B 7130 Juelsminde

Tilmeldingen er først gyldig når tilmeldingsgebyr på 1000kr. og betaling for middage 7130 Juelsminde tlf7569 3605 /4086 3605
er betalt. Beløbet kan sendes til ovenstående adresse eller indsættes i Sydbank, “fog fax 7569 3944 / 3020662 75693605 @1-afnetdk
Juelsgade 15, 7130 Juelsminde på konto 7140 1127734, mærket DS DM L23 med . poul gm]-S@Sk0|ek0m_dk
angivelse afbådnummer/ indbetaler. _

Vi glæder os til at se dig og dine gaster og ønskerjer velkomrnen til Juelsminde
Sejlklub og til DS DM 2005 for L23.

Juelsminde Sejlklub/Kapsejladskomiteen T <> “"°'““° “° l T

Tilmelding skal sendes til: - u
\®t lllrM * -

Uffe Hannibal äën , `" `“""' _ ° rw.,
Vinkelvej 3 3 Q gr ""°

<= <= a s
Snaptunj 3 O E'/Q §^ Q /~/\g,~  »mm ; “sgu

8700 Horsens E I ° Q å/É / /Är; 3: g ..
l-_`l":_s êl £ ` T

_ B- C "~' ' 1/:íMW : “
xl /Quffe iiannibai@dadinei.di< “ 'gf Ju 1

Se tjlmeldingfiblanoket side 20&21- men kan N '___ . .
ogsa ske drre te pa L23 klubbens hjemmeside L - 3.2;" rf 5 J :_

T T s/
1 tell, WT:-ii
. f f i l> 1

Information: __f__ __ _ _
Information om L 23 - DS DM 2005 kan fås således: " lii 3 f _-J" ` rw f~=».~-§`/ 5
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Vi glæder os til at se dig og dine gaster og ønsker jer velkommen

Stævneleder og arrangementer/sociale begivenheder på land:

Uffe Hannibal
Vinkelvej 3
Snaptun
8700 Horsens

til Juelsminde Sejlklub og til DS DM 2005 for L23.

Juelsminde Sej lklub.
tlf 7568 4286/ 3073 95 72 Kapgejladskømiteen
uffe_hannibal@dadlnet.dk
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Ti1m«=1dingfi1DM 2005 iluelsminde.
Tilmelding via L23.dk eller udfyld tihneldingen og send senest fredag den 15. Juli Middag fredag á kr. 1 00. stk. kr.:
til:
Juelsminde gejjkjnb Festmiddag lørdag á kr. 150. ístk. kr.:_í
Uffe Hannibal
Vinkelvej 3 _ Snaptun I alt betaling ved tilmeldingen kr. _l

870° H°rS°“S' JA/NEJ _ Beløbet er indbetalt på banieiwnio; sycibank konto; 7140 1127734
Husk ved stævnets start at dokumentation for medlemskab afen sejlklub under Tekst: DM L23 2005 og angivelse arbådnummer'
Dansk Sejjnnion Ska1ViSes_ JA/NEJ - Beløbet er vedlagt pa check.

Elers navn: JA/NEJ - Ønskes mulighed for gratis camping

JA/NEJ - Ønskes mulighed for at henlægge båden før stævnet _
Adresse:

Angiv ankomsttidspunkt :

Postnr.: By.:
' JA/NEJ - Ønskes mulighed for at henlægge båden efter stævnet.

Tlf.nr.: Mobil.: E-mail: Angiv ankemsndspunkrr

Skipper; Jeg erklærer at være forsikret over for tredjepart

Klub: D310? M

Gas-n Underskrift:

Klub:

Gæt' NB: Husk evt. kranhjælp bestilles hos Povl Fisker på telefon 2033 5933
Klub: eller e-mail: povl@L23Klubben.dk

Hos Povl og på www.L23Klubben.dk får du de endelige tidspunkter for
Båd: L23 sejl nr.: isætning og optagning.

D Pris pr. løft vil være 200 kr. som betales kontant den pågældende dag til
Badnavni kranføren.
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Kranhjælp ved DM 2005 i Juelsminde.

Da Juelsminde Sejlklub ikke har egen kran på havnen, har Juelsminde Sejlklub
anbefalet en lokal vognmand som vil sørge for såvel søsætning før stævnet og
optagning efter stævnet.

L23 klubben står selv for denne del, så har du brug for kranhjælp, for du her
skitseret nogle muligheder:

Både før stævnet og efter vil der blive mulighed kranhjælp to gange, hvor vi vil
vælge det tidspunkt der vil passe de fleste.

Jeg vil helst søsættes lørdag den 30. juli , formiddag.
Jeg vil helst søsættes lørdag den 30. juli , eftermiddag.

Jeg vil helst søsættes søndag den 31. juli. formiddag.
Jeg vil helst søsættes søndag den 31. juli. eftermiddag.

Jeg vil helst søsættes onsdag den 3. august. eftermiddag.

Udfra jeres ønsker vil vi tillade os at vælge to af ovemævnte tidspunkter ved
søsætning,og andre to tidspunkter ved optagning, og sørge for at give besked om
hvilke tidspunkter der vil blive ” muligheden ”_

Pris pr løft kr. 200,00, og skal betales kontant.

Efter stævnet vil det blive søndag morgen, og en senere dag efter flertallets
ønske.
Det vil være undertegnede som administrerer ordningen, og al henvendelse vedr.
kranhjælp skal rettes til:

Povl Fisker
D 169
mobil 2033 5933
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Har du husket at betale
kontingent kun
150,00 kr -o ogÉog|-` oggo§sQQU.og\. -e

Alle skulle have modtaget en opkrævning. Da vi geme ser dig som
forsat medlem, og støtte L23 klubben i dens aktiviteter, skal vi
bede dig gå på posthuset, i banken eller betale på netbank.

Vores giro kortart: 01 - kt. nr. 8189617 - L 23 klubben.
Vores bank, Den Danske Bank reg. nr. 3194 - Kt 319411753.
For at gøre det nemt for dig selv næste gang kunne du tilmelde dig
til Betalings Service, så husker de det for dig.

Bestyrelsen

-------------ooooooooooooOoo0oooooooo----------------

Værft som har bygget mange L23 tilbyder...
Trademaster udskåret klar til pålimning 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, Strandvejen 1,
4850 Stubbekøbing.
Tlf.: 54441516 eller E-mail: o1sen.yacht@,post.te1e.dk

side 23



Match Race i pinsen
SSM afholdte i Pinsen den 14-16 maj 2005 det årlige Match-Race for L-23'ere.
Som altid i Skanderborg er var der noget at sejle om - præmier til alle deltagende både
og der blev sejlet om 1 storsejl fra Sejlsnedkeren i Horsenst til den vindende båd som
blev D177 Sylfiden fra Silkeborg
Første dagen lørdag startede med manglende vind. Omkring middag kom der endelig
vind fra sydøst og i løbet af dagen kom denne i pustene op på 7-8 s/m. Til andre tider
var der kun lige vind nok til at kolde gang i skuden. Vinden var ligeledes meget
springende i vindretningen hvilket gjorde at intet var afgjort inden mållinien.

De 10 startende både var inddelt i 5 starter hvor man mødtes 2 og 2. I alt skulle man
således ud i 9 sejladser før alle havde mødt hinanden. Banen som var en op og ned
bane var lagt ud for kulturhuset så sejladseme kunne ses fra land. Efter 3 sejladser var
der frokost foran Kulturhuset.

Dagen bød herefter på endnu 3 sejladser så der lørdag blev afviklet ialt 6 sejladser.
Herefter stævnede man havnen for at deltage i aftenarrangementet bestående af
grillstegt gris - tilbehør og afsluttende bal for dem som havde kræfter hertil. En rigtig
hyggelig aften hvor sejlersnakken gik livligt. Sejlklubben havde sørget for at et par af
de tilsejlende / trailende bådes besætning med familie kunne bo i campingvogn - et helt
fint tiltag.
Sejladseme søndag kunne efter morgenmaden og skippermødet starte i let vind fra
østlig retning. Vindretningen var nordøst ved begyndelsen; men drillede med resten af
dagen at gå sydover. Dette bevirkede at nogle af sejladseme blev uden ret megen
kryds idet det er umuligt at flytte topmærket under en sejlads når alle bådene er spredt
over banen. De først startende kom i mål før de sidste var startet så der var nok at se
til på dommerbåden

Efter søndagens 3 sejladser kunne vi sejle til molen ved kulturhuset for at indtage
frokosten og regne på det samlede resultat. Der blev ikke brug for afgørende sejladser
da ingen af topbådene opnåde pointlighed. Derfor kunne D177 trække sig sejrrig ud af
sejladseme med 8 ud af9 mulige sejre. Nummer 2 blev D11 Sus med 7 sejre og tredje
blev D281 Zeppo fra Ishøj med 6 sejrer. Stævnet blev afviklet med enkelte protester
som dog blev klaret undervejs. I år blev der gået noget mere til den i starteme hvilket
tyder på at besætningeme efterhånden føler sig mere fortroligt med denne
sejladsform.
Dommeren kunne nu uddele de mange fine præmier og Poul Erik afsluttede med at
give den enlige kvindelige deltager Gitte fra D112 en flaske vin. Vin fik også
dommerteamet. Poul Erik bød også velkommen til næste års stævne som nu på tredje
år må siges at være en tradition. Et helt igemrem vellykket arrangement...
Den traditionsrige dukkert til vindeme gik herefter ud over besætningen på Sylfiden
fra Silkeborg.
Hans D140 ( dommer ved stævnet)

side 24

1 .,-""` f .,,.~~'íf

Foto: Hans
Jørgensen
og Per Hedegård
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L23 Klubben kan tilbyde følgende varer: K1'@dSk0l1fflkf@f
Nye mørkeblå trøjer med diskret logotryk, pris kr. 190,00
Rorbøsninger, er der slør i roret så er nye bøsninger løsningen, de kan
købes for kr. 50 pr. sæt.
Spilerblokkebeslag. Vil du godt have spilerskødeme fri af cockpitkarmen
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 haves i hvid - monteret på massiv mahogniplade, lakeret 5
gange og poleret. Pris kr. 700. ( vandlinie og vinduer skal man selv
påføre som vist modellen her)

Alle priser er excl. levering, der medsendes girokort som straks efter
modtagelsen bedes betalt.
Se også andre tilbud til L23 sejleren inde i bladet lil!!

CBS! klubbens hjemmeside, www.L23klubben.dk
Forsidebillede: Jan Fuglsang med ,, stjernebesætning ,,

Deadline for næste L 23 Nyt er den 30. august. 2005
Gratis medlemsblad - oplag 275 stk. Tryk: www.dixit.dk
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Bøgestrøms Kredsen

lssefiord Kredsen

Køge Bugt Kredsen

Limfjordskredsen

Nordøstjyll Kredsen

Silkeborg Kredsen

Århus Kredsen

Lillebælts Kredsen

Nordfyns Kredsen

Storebælts Kredsen

Sydfyns Kredsen

Storestrøms Kredsen

Øresunds Kredsen

D 129

D250

D140

Søges

D23

D169

D384

D174

D24

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(a2L23klubben.dk
Hans Jørgensen Havløkkevej 9
4600 Køge - Tlf 5665 2404
hh`|@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 - Tlf86l 3 7938
fam.hasager@mail 1 .stofanet.dk

Dan List-Jensen Platanvej 27, Hammelev
6500 Vojens - tlf 74 507382
list-jensen@wanadoo.dk
Mike Rasmussen - Krokusvænget 5
5450 Otterup - tlf 64825056
dorteogmike@webspeed.dk
Lars Munch - Kristiansdals Alle 66C
5250 Odense SV - Tlf 6617 0319

John Runge - Blåbyvej IB - 5700 Svendborg
24286246 - john.runge@yahoo.dk

Ole Rasmussen - Birkevejen 89 - 4941 Bandholm
tlf. 22415622 - ole@L23klubben

Robert Christensen - Kildebakkegårds
Alle 66 - 2860 Søborg Tlf 3956 5005
killelock@yahoo.dk
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