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Formand

Næstformand

Kasserer

Bestm.

Sekretær
(redaktør)

Supleant

Suppleant
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Bestyrelsen 2....,
Per ,,Amok“ Nielsen - D 176
Tandrupvej 8A - 2665 Vallensbæk Strand
Tlf. 43 548043 - mobil 27153095
per@L23klubben.dk
Kredskontakter - Medlemmer - Sponsorer - nye ideer.

Morten Thomsen - D 281
Uglevej 6 - 2680 Solrød Strand
mobil 50591993
morten@L23klubben.dk
Sponsorer

Søren Koldt- D164
Nordgårdsvej 57, Tune 4000 Roskilde
Tlf. 46138090
soren@L23klubben.dk

Ole Rasmussen - D7
Birketvej 89- 4941 Bandhom - tlf 23406192
ole@L23klubben.dk
Kredskontaktennedlemmer

Povl Fisker - D 169
Georg Krügersvej 176 - 8600 Silkeborg
Tlf 86 845113 - mobil 20335933
povl(z_i>L23k|ubbcn.dk Skype: pol`|skcr39()9
Ansv. redaktør L 23 Nyt- klubstander - medlemmer

Hans Jørgensen - D 140
Havløkkevej 9- 4900 Køge -Tlf. 56 652404
hans@L23klubben.dk Skype: hansjørgensen
Kapsejlads - webmaster - klassebeviser

Erik Toft Nielsen - 15
Bådehavnen 7 - 4900 Køge
Mobil: 26243399
erik(@L23klubben.dk. Skype: eriktofi
Dimsekassen

I

KLUBAFTEN MED THEIS PALM

En afDanmarks bedste sejlere kommer og fortæller om livet til søs, og livet i en
L23

Theis er en af Danmarks bedste sejlere med et utal af mesterskaber og vundne
sejladser. I 2006 stillede han så op til DM i vor bådklasse, og vandt i flot stil
mesterskabet foran alle de ”gamle rotter”.

Theis arbejder til daglig for North Sails og har 30 årsjubilæum i sejlmagerbrancen i
2007.
Ved vor klubaften vil han fortælle om sine erfaringer med L23, principperne omkring
riggen, sejltrim, taktik og strategi. Har du nogle gode spørgsmål vil der være
mulighed for nogle gode svar.

Der vil også blive lidt orientering om design og fremstilling afmoderne sejl.

Pølse- og ostebord, det blir” garanteret en go” aften. -

Vi begynder aftenen med pølse- og ostebordet samt rødvin, så du behøver ikke
spise hjemmefra. Pris kr. 60,- pr. person.

Vi har de sidste par år kunne samle 40 til 70 personer pr. aften til disse
vinterarrangementer i L 23 klubben. Der er blevet snakket, fortalt sejlerhistorier,
givet mange tips og råd, samt begyndt mange venskaber.

Derfor HUSK l - alle gasteme skal med !!
L23 klubaften i Vallensbæk
I Vallensbæk mødes vi torsdag d. l. februar kl. 19.00
Vallensbæk Sejlklub, Vallensbæk Havnevej, 2665 Vallensbæk Strand.
Tilmelding inden d. 24.januar til Per ”Amok”, mobil 27 15 30 95 eller mail
per@L23.dk

L23 klubaften i Silkeborg
I Silkeborg mødes vi tirsdag d. 6. februar kl. 19.00
Silkeborg Sejlklub, Hattenæs 2 c, 8600 Silkeborg.
Tilmelding inden 29. januar til Povl Fisker, mobil 20 33 59 33 eller mail povl@,L23.dk

Sejlerhilsen fra Per ”Amok” Nielsen og Povl ”Pi”r” Fisker.
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Arrangementer, vil løbende blive omtalt og annonceret i:
L23 Nyt og på klubbens hjemmeside www. L23.dk

side 4

ANNQNCE

#1:® DEN-104 "MaIou"
#2: DEN-24 "Tøsen"

#3: DEN-328 "Talullah"

NORTH SAILS
Tør du vælge andet til

sæsonen 2007?
For mere information om trim og sejl, kontakt Theis Palm på

tlf. 39 15 77 64 eller e~mail: theis@dk.northsails.com

.2:5 kf.

Silkeborgkredsen ” Åbent” kredsmesterskab 2006
Blev aflroldt lørdag og søndag den 30 sept & 1. okt., som blev afholdt i
forbindelse med Silkeborg Sejlklubs Klubmesterskab.
Stævnet havde i alt 25 deltagende både, hvorafL23 klassen talte 9 deltagere i alt.
4 deltagere uden for Silkeborgkredsen havde tilmeldt sig stævnet. Det var Tria D
15, Erik Toft fra Køge, som ankom fredag eftemiiddag med både campingvogn
og båd. 1 timen før var Zeppo, Morten Thomsen Vallensbæk dukket op, han
havde taget både formand og kasseren med til Silkeborg, en rigtig ” Skipper
besætning”. l ugens løb var Tiny D 174 fra Haderslev og Snup D 299 fra
Skanderborg ligeledes ankommet på trailer. Så der var travlhed på havnen fredag
eftermiddag med at få rigget bådene til, og gjort dem sejlklar til de næste 2 dages
stævne.
Mandskabet på
at bo hos Fuglsang
Sylfiden ), ” Zeppo
klubhuset som
tydeligvis befandt
følgende dage.
Lørdag morgen
”tåge ” for nogen,
så det blev for
til Juelsø, hvor
planmæssigt kl.
vind, med vind fra
bød på 3
sejladser, og en
grundafvindstílle.
Lørdag aften var

Tiny var inviteret til
& Co. (D 177
” folkene brugte
base, hvilket de
sig vel med i de

oprandt, der lå en let
og stortset vindstille,
motor på hækken ud
sejladsen blev startet
10,00 i svag til let
sydlig retning. Dagen
gennemførte
enkelt afblæst på

der festmiddag i
klubhuset a la høj skolemaner, suppleret med billige klubbajere og medbragt vin.
Hvomår festlighedeme sluttede harjeg ingen sikker underretning om, men lure mig
om ikke der var nogle fra besætningeme der hang ud lidt sent. . .
Men uanset nattens sunde eller usunde oplevelser så blev der gået til den om
søndagen. Starten gik lidt senere end planlagt, da den lette vind til at begynde med
sprang næsten 180 gr. fraNØ til SV inden banen blev klar. Vinden friskede lidt
op, og det blev nogle spændende og gode sejladser, i alt 4 stk., og ligesom om
lørdagen drejede vinden mere om i vest i løbet afdagen, hvorfor dommerne havde
rigeligt at se til da banen, ” op & ned bane med gate ved topmærket ”, måtte
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hvorefter resultaterne fra de 2 dages stævne blev regnet ud og ikke helt L
overraskende, blev det D 177 Sylfiden, med Mike som rorsmand der løb med 1 .
pladsen, og dermed med halvmodellen for 2. år i træk. På 2. pladsen kom Tria D '

flyttes efter hver sejlads. Kl. ca. 14.30 blev der sejlet tilbage til Silkeborg Sejlklub,
"`\ /

.. --

15, Erik Toft, tæt forfulgt afD390 Kukla med Haakon Østerdahl, som tidligere
har været vinder afkredsmesterskabet. På 4. pladsen kom Morten ” Zeppo ” D
281, med sin unikke besætning. De 2 sidste udenbyes både placerede sig på O =;
henholdsvis 5. pladsen, Snup D 299, 7. pladsen, Tiny D 174 fra Haderslev. 1 " § "' "' "' " 3
Udover de udelte 1 .2. & 3 præmien fra Silkeborg Sejlklub, havde kredsen med ,\ Q
hjælp fra Vestfyens Bryggeri i Assens, frembragt nogle fine øl afmærket Vlfrllemoes E få E: T
” Stout” & ”Ale ” og enkelte glas til alle besætninger. É § É 3 3
Fra Silkeborgkredsen skal lyde en stor tak til Silkeborg Sejlklub for et godt O O G O
stævne og gode faciliteter til de deltagende L23 sejlere. Og fra Silkeborgkredsen Q § 2 2 S; E 2 2 E 'i '4 ** "3
skal samtidig lyde en stor tak til alle udenbyes sejlere fordi de tog turen til Q Q
Silkeborg, vi ser frem til 2007, hvor vi håber endnu flere L23 havsejlerer vil bruge E2 3 É 2 fi 3 É 3 3 'z 'I
nogle dage til et anderledes ferskvandsstævne, i et afDanmarks smukkeste E
områder. 2 Q Q Q Q Q Q Q 2 3
På gensyn i 2007. " T 'n F' T " `°
D 169 Pi°r Q 3 Q <=_ =_ =: Q Q Q 2
Det er muligt at se flere billeder fra stævnet på ygflsilkeborg-sej lklub.dk M Q N 0 In Ø F
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Bybjergvej 12 - 3060 Espergærde - tlf. 49170012 fax 49170023

Vi tilbyder følgende til L23...
Bompresenning.
Sprayhood med eller uden stativ.
Cockpittelt - vi har tidligere lavet til L23 Klubben.
Hynder komplet monteret.
Hynder ombetrækkes.

Bestilling og information på tlf.: 49170012
eller send en e-mail til: |indskov@teknik.dk

På vores hjemmeside finder du eksempler pá hvad vi ellers kan tilbyde.
vvvvw.markisecompagniet.dk

4*4
EURO å
íSÅILS

D 52 Virus vinder ( trækker loddet) til ny fok fra Euro Sails

,, Hvis vinden kunne væIge“

Skovshoved Havn
2920 Charlottenlund
Tlf/fax 39 6320010
Side 8

Billedserie fra Silkeborgkredsen 30 sept. & 1 oktober.

Det blev nogle flotte
spilersejladser på Juelsø lige
nedenfor Himmelbjerget, som de ,,
udensøs ,, sejlere også fik tid til at
nyde.
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Flere
stemnings-
billeder
fra
nogle
pragtfulde ~
dage på
Silkeborg-
søerne

Mon ikke det kunne friste
nogle flere L23 sejlere
undenfor Silkeborgsøerne
til næste år ?????

Foto fra sejladserne er
alle taget afJens Hjort

SlClC lo Side 11



en -: -: -sa -: -»aEr der nogen der kan hjælp
Efterlyser bådens historie
Jeg er den glade ejer afD-1 6 ”Chanel” somjeg købte i efteråret 2004 afJette
Hansen i Middelfart. . ..Båden var dajeg købte den orange og hed Lady, den er så
senere blevet malet mørkeblå og hedder nu ”Chanel” og ligger i Køge.Vil gerne
efterforske lidt i bådens historie og høre om nogle afL23 klubbens medlemmer
kender til dens virke og liv på vandet siden den blev søsat i l976.Jette Hansen jeg
købte den afi 2004 havde selv købt den afen Kai Desler fra Sønderborg i foråret
2002 . . ..
Så vidtjeg har hørt har den også tidligere omkring slutningen af90 erne været i
tysk eje, men om det passer vides ikke helt, båden er i den periode nemlig blevet
renoveret betydeligt med bl.a tyske spil, nyNordic Mast (lidt usædvanligt maste
fabr. for en L23 ), teak i cockpit, ny sejlgarderobe, ny motor m.m. - rygtet går
nemlig på at den så var for lille for den tyske sejlerfamilie også skulle havde ligget i
lang tid i en hal inden den blev solgt til Danmark igen . Hvis nogle kender til
bådens historie evt. har nogle gamle foto afden frakapsejlladser m.m. så vil jeg
blive glad for et lille skriv : mail : henrikholst@,privat.tele.dl< Med sejlerhilsen
Henrik Holst Hansen D- 1 6 - telefon 56662599

Cockpittelte:
“Er der nogen, der har erfaringer med cockpittelte, når man ikke har spray-hood?
Hvordan kan de fæstnes til båden, hvad med bommen og agter-pulpitten? Hvor
høje er de - kan man få ståhøj de? På forhånd tak for hjælpen!

Hilsen D226 Marius“ e-mail til: ,,Merete S. Lintrup“ mobil 28349717

<mslintrup@gmail.com>
. . _ iAlu rælmgslrste.

Det er tilsyneladende svært at finde en alu-rælingsliste til L23 så hvis nogen ved l
hvor
en sådan kan købes eller ligger inde med en hører vi gerne. Evt. henvendelse til
Ole Engblom
som står og mangler en til en båd e-mail: viola.engblom@mail.tele.dk
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Bestyrelsesmøde aflroldt i Vallensbæk Sejlklubs
klublokale den 9. nov. kl 19,00

Tilstede var: hele bestyrelsen og begge suppleanter. d.v.s. at Ole fra Bandhold
blev fanget i en håbløs kø på motorvejen ved Køge og nåede først frem 1'/2 time
senere.
Per havde sørget for veltillavet ,, hot wings“ bagte selleri , gameret med lidt rødvin.
Så efter det gik vi i gang.
Herefter følger et sammendrag afde emner som blev drøftet.
Evaluering afDM 2006, Vallensbæk Sejlklub har tilsyneladende glemt at informere
om vores og 806”rnes DM til DS. Per sørger for at sparke lidt til Arne. Men ellers
er der stor enighed om, at det var et godt og veltilrettelagt stævne. Dog lidt for
langsom afvikling på banen, 3 klasser på samme bane går bare ikke. På land var
det supergodt, om end vi var nervøse for på festaftenen, om der overhovedet
skulle uddeles medaljer.., men det blev der og alle kunne forlade stævnet med en
god oplevelse og et perfekt somrnervejr som minde, i modsætning til sidste års
noget blæsende vejr.

DM 2007 i Fåborg, Fåborg Sejlklub har forespurgt både os og 806 klubben om evt.
at afliolde stævnet i uge 28, Der var enighed om at anbefale at stævnet blev aflroldt i
uge 30, men ikke et krav. Erik Rasmussen, ( tidl. formand i L23 klubben)og
oprindelig ejer af Tøsen D 24) har tilbudt sig som stævnesponsor med et
kontant beløb, og endvidere levere reklamematerialet til bådene. Fåborg
indkalder L23 og 806 til infomøde i januar, nærmere besked følger, vi har foreslået
13 el. 1 4 jan. Alternativt 27 el. 28 jan.
NB: ved redaktionens slutning kan det oplyses at DM 2007 bliver i uge 30,
og afholdt afFåborg Sejlklub i dagene 26-27-& 28juli..
Det blev besluttet at bede Fåborg Sejlkub om tilsagn for aflioldelse afGF 2007 i
Fåborg Sejklusb lokaler, hvilket vi ligeledes harfået tilsagn om, det vil blive
annonceret nærmere i næste L23 Nyt, men datoen skulle blive den 31
marts.

DM 2008, i Kragenæs eller Nyborg. Det blev bekræftet at Kragenæs skulle være
helt sikkert for 2008. Det blev samtidig drøftet om der kunne arbejdes for at finde
altemative tidspunkter at afholde DM end i uge 30. Det blev besluttet at vi spørger
aktive sejlere og medlemmeme ved kommende vinterarrangementer og GF 2007.
NB: Se indlæg andet sted i bladet om muligheden for drøftelse af dette emne.
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Næste punkt forsat herunder:
Vinterarrangementer, Sjælland og Jylland. Vallensbæk holdes den 25 jan. Eller 1
febr. Silkeborg den 6 el 8 febr. Temaet er det samme som sidste år, der spises og
hygges først og indlæg efterfølgende. Per foreslog at ermret kunne være hyggelige
L23 anekdoter, sej leroplevelser fortalt afudvalgte fiemmødte, men styret med en
ordstyrer, det blev der tygget lidt på. Det blev aftalt er Erik kontakter Theis for om
han ville stille op, og bl.a. fortælle om sin oplevelse afDM 2006, i lyset afegne
observationer afos L23 sejlere, hvad kan vi lære, og samtidig for ham til at øse ud
afsin enorme viden og sej ladsmæssige erfaring som sejler og tidl. landstræner for
DS.
Se invitationen på side 3
Bådudstilling i Fredericia, der bliver ikke stillet M2 til rådighed på samme måde
som tidligere, idet alle stand M2 er ” solgt ” foreningeme og specialklubber kunne
mod betaling afca. 2.100 kr. få en lille stand på 1 . sal, i kongreslokaliteteterrne.
Efter grundig overvejelser siger vi nej tak til tilbudet, Per kontakter messen og
siger tak for tilbudet men at vi ikke finder det attraktivt nok, når ikke får
muligheder for at udstille en båd. Povl kontakter H-båds klubben for at høre deres
holdning.
NB: Derfor deltager L23 klubben ikke på bådmessen i 2007
Økonomi: den ser fomuftig ud og der vil snarest blive udsendt en balance til
bestyrelsen inden årsafslutning.

Dimsekassen, hvad er status og evt. kommende tiltag ?? Begrænset omsætning det
senest halvår, Husk overskydende T Shirts fra DM skal optælles ved status (har
ktm påtrykt L23 sejler) Siden i L23 Nyt med ” dimser ” tilrettes i dec. Udgaven.
Opråb om salg afdimser ligeledes i kommende L23 Nyt.
NB: Se side 21 - 22 & 23 med ny opsætning af klubbens merchandise!!

Kredskontakter, hvad sker deri kredsene ??. Det blev foreslået at alle
kredskontakter fik en direkte invitation til at deltage i GF, Ole og Per drøfter
nærmere opfølgning for dette punkt til næste bestyrelsesmøde ijanuar.

Klubbens 30 års jubilæum i 2007, hvordan fejres ?? Emnet vurderes nærmere ved
næste bestyrelsemøde i januar.

Eventuelt.
Hans m.fl. fremhæver at vi kunne overveje om der kun må stilles op med et stel
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sejl til DM, det kunne styres ved, at
man oplyser sejlklap nr. ved
tihneldelsen til stævnet. Skal indsendes
som forslag til vedtægtsændring, og
behandles på kommende GF. Såfremt
dette sker kan reglen bringes i spil i
2007, dog formeldt først i
2008.Skrogforstærkning og ditto
dispensation til Robert skal kontrolleres
og hândhæves. . .Hans ser nænnere på
om der ligeledes skal fremsættes
ændringsforslag i vedtægteme vedr.
Batteri str. vægt e.c.t. og samtidig om
det skal være tilladt at fjerne eller
undlade at have kogeapparat installeret.

Referent
Povl D169
Silkeborg den 14.11.2006.
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Velkommen til nye
medlemmer:
Martin Harder
John Jensen
Claus Münschow
Claus Falck
Anders Ellesøe Hansen
Jens Christensen
Jens Vrllumsen

E

D 150
D 161
D33
D399
D87
D297
D5

I ~,.., Set v/ DM: Glade sejlere
. ~» 1.; i` med den yngste generation i

helt front...
foto: Hans Jørgensen
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Vinterpriser på L23 sejl indsamlet efteråret 2006.

Alle priser i oversigten er udregnet incl. 25% dansk moms. og ved levering afet
sejl med vinterrabat..
Man kan se hvad det enkelte tilbud indeholder ved at klikke ind på : Hele tilbudet
- se her ll på klubbens hjemmeside www.l23 .dk
Priseme kan variere ved senere bestilling/ levering. Ligeledes kan der være anden
rabat ved flere sejl. i
Spørgsmål angående sej lbestilling kan sendes til ellers kontakt den enkelte
sej lmager direkte.Nedenstående Sejlmagere er afL23 Klubben den 3/10/2006
opfordret til at oplyse deres vinterpriser på L23 sejl.
Ud afskemaet fremgår det hvilke sej lmagere, som har sendt os deres Vinterpriser
på L23 sejl.

Storsejl Genua Genua Fok Spiler
Sejlmageres tilbud crosscut crosscut radial crosscut radial

efteråret 2006. inc|.reb Dacron Polyester

Pentex Pentex
Elvstrøm Sobstad 8.438kr. 9.881 kr. 10.913kr. 7.425kr. 10.463kr.
Jylland og Sjælland
info@elvstromsobstad.com
North Sails 7.735kr. 9.138kr. 8.075kr. 5.631kr. 8.713kr.
Allerød
info@dk.northsails.com
Seilsnedkeren 7.405kr. 9.095kr./ 5.878kr. 9.513kr.
Horsens 9.288kr.
se`|Isnedkeren@mai|.dk
Euro Sails 7.000kr. 5.800kr/ 7.950l<r./ 5.000kr. 8.000kr
Skovshoved 7.200kr. 8.800kr.
info@eurosails.dk
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Aktiviteter i 2007.
Starter med:
1. februar kl 19,00 Klubaften i Vallensbæk, bl. a. med Tejs Palm
6. februar kl 19,00 Klubafteni Silkeborg, bl. a. med Tejs Palm.
23-25 februar Boat Show O7 Messecenter Fredericia

(L23 klubben deltager ikke i år)
2-4 marts Boat Show 07 Messecenter Fredericia (L23 klubben deltager ikke)
31. marts Forventer vi at afholde GF i Fåborg Sej lklub,.

se nærmere i næste L23Nyt
1-3 jtmi Fyn Rundt Cup fia Bogense bliver L23”rs officielle Fyn rundt 2007.
26-28 juli DM Fåborg Sejlklub

Vi håber at kunne annoncere flere lokale aktiviteter i næste L23 Nyt
Mail modtagetfra Mike
Rasmussen D25 Tøsen,
Vi deltager ikke fra Kerteminde i 2007 da vi er forhindret, var det en mulighed at
vi flyttede til Bogense til næste år.?? Efter som vi kun var 2 tilmeldte i 2006, tror
jeg ikke det har nogen betydning i forhold til hvor der ligger flest L-23ére. Der er
over 100 både mere med fra Bogense, hvilket kunne være et godt argument. Det
er trods alt en del sjovere når der er flere både på vandet.
På bl.a. den baggrund bakker klubben gerne op om prøve at samle flere
L23'r i Bogense i 2007, se datoen ovenfor.

Dette billede blev bragt
som et stort farvebillede i
Jyllandsposten den 8.
oktober i forbindelse med
en artikkel om Eksklusiv
klub for både]ere.
Det skal så siges at det
handlede om at DS, som
vil promovere sig for at få
bådejere i lighed med
bilejer i FDM ,til at være
medlem i DS, under
navnet Danske Bådejere..
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Kæfe Sej ler, som noget nyt er der nu på klubbens
hjemmeside oprettet et såkaldt ,, Debat forum“ - her kan du i ro og
mage give dine synspunkter og komrnentarerer på de emner som
måtte køre, eller du kan skrive i klubbens gæstebog.
Når du går på intemettet skal du blot skrive www.l23.dk så
kommer du direkte på hjemmesiden og der taste dig ind på
bjælken L23 Debatforum.
L23 Klubben's weblog
L23 gæstebog
Gæstebog

Oprettet af Hans Jørgensen webmaster onsdag, november 22 2006 19:05:16
Personer med interesse for L23 er velkommen til at skrive i vores gæstebog.

Kommentarer(1)
Hvornår skal DM aflroldes ?
DM hvornår ? Oprettet af Hans Jørgensen D140 søndag, november 19 2006 22:55:33
Afholder vi DM på det rigtige tidspunkt ?? L23 Klubben vil godt høre din mening om
dette spørgsmål, hvad enten det er uger du ønsker eller ikke ønsker DM skal afholdes
i.

Vælg kommentar og indtaste dit bådnummer og skrive din mening l l

Sejlerhilsen Hans...

Qversigt over svar:
Båd..... Uge
D..10...+30
D169.. +30
D177.. +30

Kommen;arer(4)
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Besgrelsel......._.
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Light/ Historie.
L23
Medlemmer.........
DM 2006.............
1.23 Bådtest.........
Køllsgjgjggster...
LB Trim.......... ,.
lílbidlgode råd...
L23 Debatforum..

._.,. Personer med interesse for L23 er velkommen til al skrive i vores gæstebog.ç ,,,
_ -1-I-'

KUN :øgning pà

L23 gæstebog
Oprettet nt Hans Jergensenwebnrasle' orisaag no ei »be 2770161910516 f>£§f£!!99

ltofnmenurerjlj. r.:s.n« s za
f 5:3;U

Hvornår skal DM afholdes ?.C->:;,:-1'. < ,3;-:;1 opretter ai Hm Jørgensen om søndag. november to zoos z2;ss;:i: W IWOIMI -
.» ;1

' nr

,| .

ilfii MMM-r vi nu ni rm rimin- fimminun Hi 71 Knøm-n vil mm kw; mn rn-rn1 . ,

Sådan ser siden ud. Vi håber du finder initiativet spændende, og for lyst til at
deltage..
Da denne side desværre ikke er i farver, giver den ikke det helt rette billede, men
som skrevet prøv og ,, klikke ,, ind på www.l23 .dk så er der farver på.

På fedg/ti/'areas og
s/'ger mt L”/7 4//e vore
sglsgesso/1 og et
og g/ger/e//ggid og pg'

125 A'/i/abe/ts vegne
med/emmerforef/god
r/_'gfi/'gfigodfi 125 4°/.
ge/rsg/1 /'2007
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L23 Klubben kan tilbyde følgende varer:
Centerløft til L23:
Komplet åg - løltegrej til L23 medlemspris l200kr. ..er på lager....
Sættet indeholder:
Åg i 10 mm. T stål, slyngrenset og epoxymalet, gummi på undersiden - vandret flade.
Ovflløfleflng-2tons
5 sjækler - 2 tons
2løfiesnoper-2tons,grønne300/l50cni
2 høje (50 rnrn.) møtrik. galvaniserede.
2 øjebolt M20 rustfiie.
1 ,, dækspåfyldning“ dæksel ø 51 mm. chrom til dæksgennemføring foran garagen. Den høje
møtrik 50mm. tilpasses individuelt til overkant dørkplade, således at der er et hul på 30 mm.
klar til isætrring aføjebolt. Foran garage til skydekappe skæres et hul Ø 54 rmn. Monteres i
tætningsmateriale, overskydende studs ca. 60 mm. afskæres før montering. Dæksel dækker
skruer. Dette tilbud kan afhentes fragtfrit i Skanderborg eller i Køge Bugt området. (etter
altale)..Vægtangivelseme refererer til hvad grejet er godkendt til afbelastning. Leverandør og
L23 Klubben kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået ved brugen af ovenstående
materialer
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Med centerløft er det muligt at få båden op og i vandet på rekordtid l Det er
meget nemt at rigge til når først båden er forberedt. Agterstaget kan blive siddende
og hvis båden skal en tur op for at blive vasket i bunden er der ingen stropper i
vejen. Man skal udskifte forreste og bageste kølbolt med 2 stk M20 muffer i
rustfri stål hvis man ikke vil have permanent huller i dørkpladen eller to 20mrn
øjemøtrikker som kræver at der skæres kul i dørkpladen.. 1 alle tilfælde skal
godset være godkendt til at kunne klare l200kg. For at udskifte kølboldene skal
evt. glasfiber over disse fjemes. Der skal laves en gennemføring i ruffet lige foran
garagen. Gemremføringen kan være en afdem man bruger til vandpåfyldning med
plan dæksel og hvor studsen for neden skæres af. Båden løftes i to øjebolte som
monteres i mufferne eller direkte hvis der benyttes øjemøtrikker. Kæder eller
løftestropper til åget føres den forreste gennem gennemføringen i ruffet medens
den agterste føres gennem nedgangsåbningen hvor skydekappen først trækkes ud
eller helt fj emes.

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.

Vi har ca 30 Tshirt i grå svarende til vores DM Tshirt 2006, med tryk på
forsiden med ,, tegning af L23 ,,, og tekst L23 sejler, og findes i flere str. i
S.M.L.XL.XXL pris kr 75,00 + forsendelse. Vil blive tilbudet ved vore
konrmende klubarrangenter

Spilerblokkebeslag. Vil du godt have spilerskødeme fri af cockpitkannen
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.

Alle priser er excl. levering, og leveres omgående når pengene for det
købte er overført til klubbens konto.

Vores bank er Den Danske Bank - Reg.nr.: 3194 Kontonummer.:
3194117531
Husk at anføre bådnummer eller navn i meddelelsesfeltet ved
indbetalingen.
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Det var måske en rigtig fin gaveide med L23”r på flot
massiv mahogniplade, til L23 sejleren der har alt, undtagen en
eksklusiv halvmodel.
Være i god tid, da vi ikke harflere på lager í øjeblikket, men
igang med at bestille ny portion til lager

L23 halvmodel 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) eller et nærmere aftalt beløb v/
bestillingen.

OBS: klubbens hjemmeside, www.L23.dk

Forsidebilledet: Sylfiden, Mike Jensen med besætning,
Silkeborg Sejlklub, Kredsmesteri Silkeborg 2006

Dêadlille for næste L 23 Nyt er den 28. jan. 2007

Gratis medlemsblad - oplag 225 stk. Tryk: www.dixit.dk

Side 22

Bøgestrøms Kredsen

lssefiord Kredsen

Køge Bugt Kredsen

Limtjordskredsen

Nordøstjyll Kredsen

Silkeborg Kredsen

Århus Kredsen

Lillebælts Kredsen

Nordfyns Kredsen

Storebælts Kredsen

Sydfyns Kredsen

Storestrøms Kredsen

Øresunds Kredsen

Kredskontakter
Søges
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D140

Søges
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D384

D174

D24

D99

D212

D7
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Kredskontakt søges til at øge L23 interessen
i dit område
Jan Nielsen - Stationsvej 10
4320 Lejre - Tlf 4648 1930
`|an((QL23klubben.dk
Hans Jørgensen Havløkkevej 9
4600 Køge - Tlf 5665 2404
hhj@,dk.ibm.com
Kredskontakt søges til at øge L23 interessen
i dit område
Jøm Homemann - Solsikkevej 24
8900 Randers - Tlf 8643 6212

Povl Fisker - Georg Kriigersvej 176
8600 Silkeborg - Tlf 8684 5113
pofi sker@webspeed.dk

Finn Hasager - Vesterbrogade 13 th
8000 Århus C - Tlt`86l3 7938
fam.hasager@maill .stofanet.dk

Dan List-Jensen Platanvej 27, Hammelev
6500 Vojens -tlf 74 507382
list-1'ensen@wanadoo.dk
Mike Rasmussen - Krokusvænget 5
5450 Otterup - tlf 64825056
doiteogmike@webspeed.dk
Lars Munch - Kristiansdals Alle 66C
5250 Odense SV - Tlf 6617 0319

John Runge - Blåbyvej l B - 5700 Svendborg
24286246 - `|ohn.runge@_yahoo.dk

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

Robert Christensen - Kildebakkegårds
Alle 66 - 2860 Søborg Tlf 3956 5005
killclock(zoyahoo.dk
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