
 

       

DS Danmarks Mesterskab for L 23. 
Vallensbæk Sejlklub (VSK) d. 20.- 21.- 22. maj 2022 

Indbydelse til selve stævnet udsendes af VSK. 
 

Særligt program for L 23. 
Distancesejlads fredag d. 20. maj. 

Der sejles på en ca. 10 sømil bane ud for Vallensbæk Havn. 

Skippermøde kl. 13.15 i VSK’s klubhus. 
Startid kl. 14.00 i centerhavnen i Vallensbæk. 

Både og bemanding. Sejladsen er åben for alle L 23 både. Selvom du ikke deltager i DM 
er du velkommen til at stille op. Bemanding 1-2-3 eller flere personer. Du bestemmer selv. 

Bådene sejler med flag og sejler efter søvejsreglerne. 
 

Fredagsbar kl. 16.00 – 20.00 i VSK’s klubhus. 
Sammen med resten af deltagerne i stævnet.  

Drikkevarer og en let anretning til rimelige priser. 
 

Stævnefest lørdag d. 21. maj. 
Der er ikke planlagt nogen stævnefest fra stævneledelsens side.  

L 23 Klubben har booket lokale i Restaurant Krabben på Vallensbæk Havn.  
Der serveres en lækker 3 retters menu med 1 velkomstdrinks, 3 glas vin eller øl, kaffe. 

Forret: Citrusmarineret laks. Avocadocreme, radiser, salater. 
Hovedret: Helstegt oksecuvette. Jordskokker, kartoffeltårn, svampesauce. 

Dessert: Rabarber-kokos tærte. Colius af passionsfrugt. 
Ret til ændringer forbeholdes – men det bliver godt !! 

Normalpris kr. 595,-. – men du betaler kun halvdelen kr. 300,- pr. person.  
Resten giver L 23 Klubben i tilskud. 

Stævnefesten er åben for alle L 23 medlemmer, gaster og venner af klubben. 
 

Tilskud til selve DM. 
Vi vil gerne have så mange både som muligt på banen. Derfor har generalforsamlingen 

besluttet at give et tilskud til hver båd. Indskuddet til VSK er kr. 1.100,-. L 23 Klubben giver 
et tilskud på kr. 550,- pr. båd. Du tilmelder dig VSK senest d. 13. maj og indbetaler kr. 

1.100,-. Samtidig sender du dit kontonr. til L 23 Klubben, så bliver beløbet refunderet efter 
stævnet. (Se nedenfor). 

 

L 23 Klubben’s ”store sponsor show” vil foretages lørdag d. 21. maj ca. kl. 17.00.  

Der bliver gode præmier. Bl.a. gavekort på et storsejl fra One Sails. Værdi kr. 11.600,-. 
 

Tilmelding foretages inden 13. maj 2022: 
Til distancesejlads. 

 
Til stævnefest. Antal personer á kr. 300,-. 

Beløbet indbetales på L 23 Klubben’s konto 3194 3194117531. 
 

Til DM tilskud: Send dit kontonr. når du tilmelder dig stævnet. 
 

Tilmelding sker til: per@L23.dk 
Spørgsmål til Per ”Amok”, 27 15 30 95 

mailto:per@L23.dk

