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DEN 994 med Søren Kæstel, Jens Løppenthin og Karl Erik Svarre runder her under lørdagens
sejladser.

Søren Kæstel havde fart til Guldpokalen
Skælskør-sejleren Søren Kæstel gaster mest i en Drage, men fire årlige stævner i
en Folkebåd bliver det også til. Nu vandt han Guldpokalen med Svarre og
Løppenthin blandt 60 både.
20-08-2007 07:07 af Troels Lykke
Skælskør Amatør Sejlklub har vundet den utrolige kostbare Guldpokal, der nu skal i en
sikker bankboks.
Det var båden DEN 994 med Søren Kæstel, Jens Løppenthin og Karl Erik Svarre fra
Skælskør, der hev pokalen hjem i Kerteminde.
Søren Kæstels navn optræder nu mest i Drage-sammenhæng, når vi omtaler ham her på
siden. Han er nemlig gast og mange gange Drage-danmarksmester med Frank Berg.
Men Søren Kæstel er faktisk andengenerations-sejler i Folkebåd, fortæller han.
Sejlede med sin far i 1972
Han var med som gast første gang under Guldpokalen i 1972 for sin far, Knud. Dengang
vandt Kerteminde-sejleren Knud Andreasen, der også sejlede med i Kerteminde under denne
Guldpokal.
Nu sejler han i en 20 år gammel Folkebåd, der ejes af klubkammeraten Jens Løppenthin.
Sejlene er nye og fra North Sails.
Hvordan var Guldpokalen at sejle i år?
"Det var sgu fint. Den første dag var der frisk vind. Anden dag var der rigtig god luft med
10-12 meter. Og på sidste dagen var vinden mere springende," siger den 46-årige sejler til
Bådmagasinet.
Er I overrasket over at vinde?
"Nej, vi vidste godt vi kunne, selvom de sidste fem-seks års guldpokalvindere var med. Per
Hovmark troede nok han skulle tage den. Han har tre tidligere sejre."
Ramte startmærke i to starter
Søren Kæstel fortæller at Skælskør-holdet faktisk lavede to ringe starter, hvor de ramte de
læ flag, da strømmen var kraftig. Det betød 360 graders straf.
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"Men første gang gjorde det ikke så meget, vi kom sidst over linien, men kom ud på den
rigtige fløj og så var vi først ved topmærket efter vindspring til vores fordel. Det gav noget
selvtillid," siger Søren Kæstel.
Holdet vandt Watski-solbriller og tøj. Samt den imponerende guldpokal, med mange kilo
guld i.
"Den skal sgu ned i banken. Jeg vil ikke være kendt for den, der fik stjålet Guldpokalen,"
siger en glad Søren Kæstel.
Drikke-traditioner med Guldpokal
Holdet råbte da de gik over mållinjen som vindere.
"Vi var fuldstændigt op og køre efter vi vandt," siger han og fortæller at traditionen i klassen
lyder på, at vinderen skal købe rigeligt med champagne.
"Den skal nemlig drikkes af pokalen. Først drikker man selv, dernæst inviteres nummer to
og tre op. Til sidst skal de tidligere Guldpokalvindere drikke med," siger Søren Kæstel, der
har stået i lære som Folkebåds-sejler hos Tom Carlsen.
Guldpokal, 60 Folkebåde, Kerteminde
1. Søren Kæstel, Skælskør, 12 point
2. Per Hovmark, Thisted, 22 point
3. Christian Thomsen, Kolding, 23 point
Se resultatlisten fra Kerteminde
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