Kerteminde-Folkebådenes aftensejladser, Solita Cup og
klubmesterskab
I 2015 har Folkebådene afviklet hele 35 aftensejladser på op-ned bane. Der er 15
tilmeldte både, og der har i snit været 11,4 deltagere pr. sejlads. Feltet er tæt og
konkurrencen hård. I løbet af sæsonen har 10 af de 15 både formået at komme først
over stregen.
Vores sæson indeholder 5 forskellige cups, navngivet efter vores sponsorer: Fayard
Cup sejles i maj, og blev vundet af Team Palm i ALPI. Hempel Cup sejles i juni, og blev
vundet af Team Thurøe i Private Lady. SuperBrugsen Cup sejles i august, og blev
vundet af Team Buch i Geppeline. Halberg Cup sejles i september og blev vundet af
team Kold i Chess. Den samlede vinder efter 35 sejladser bliver vinder af Solita Cup, og
vinder dermed retten til at have Solita pokalen stående det næste år. Solitapokalen
blev udstedt af Rynkeby Mosteri der producerer Solita appelsinjuice. Den blev udstedt
mellem 1972 og 1977, hvor Erik Andreasen fik træskæreren Frihed Knudsen fra
Rantzausminde til at lave pokalen. Dengang sejlede alle i træbåde, og pokalen, der blev
udsat til vort årlige pinsestævne for Folkebåde, skulle selvfølgelig også være af træ.
Der er blevet sagt meget om Solita pokalen. Mest negativt, og det forstår jeg faktisk
slet ikke. Min personlige mening er, at den er langt kønnere end en tin-pokal men låg,
limet fast på en imiteret granit klods.
Folkebådene i Kerteminde har et stabilt stigende deltagerantal. Vi er nu 15 både,
hvilket er det højeste antal i 15 år. I 2015 har Kerteminde hilst 3 nye både velkomne på
linjen. Erik Andersen i Cirkeline, Bjarne Marcussen i Smilla, og så en helt ny heldig
Folkebåds besætning: Anders Sunke, Claus Lund og Scott Dydensborg i Båden TBA
(745). TBA var ikke kapsejladsoptimeret da besætningen tog udfordringen op, så det
begyndte, naturligt nok, lidt op ad bakke. Men TBA sluttede Sæsonen af med en prik i
seriens absolut sidste sejlads. Godt nok med nyere sejl, og med Michael Tuffe som
meget kyndig vejleder. Så TBA skal nok komme til at sætte sit præg i toppen af
resultatlisterne i næste sæson. Bjarne i Smilla har vist jævn fremgang over hele
sæsonen, og han sluttede af med at vise skræmmende styrke: De sidste 3 sejladser
sejlede vi lørdag den 3. oktober (med efterfølgende afriggerfest). Vinden var 2-4 m/s fra
øst, og den sprang 10-20 grader, med korte stabile intervaller. Bjarne viste hvordan det
skulle gøres: Ikke noget med at tælle til 10 når vinden skræller, men der vendes straks i
skrælleren. Ligeledes bommes der straks på rummerne ned ad bakke. Vi, i Alpi , lå lidt
bagved og observerede vindertaktikken, men formåede ikke at omstille os. Det var nu
heller ikke nødvendigt, da vi over hele sæsonen stabilt har lavet topplaceringer og
derfor var sikre på at vinde aftensejladserne og Solita pokalen.
Sejladserne 3. oktober bød i øvrigt også på en noget skælsættende begivenhed. Hver
onsdag sidder Erik Andreasen og besætning på restaurantens terrasse og nyder en kold

fadøl, inden vi tager på vandet. Og hver aften er jeg blevet hånet, når jeg kommer der
forbi med vandflasker til min besætning. ”man drikker da kun øl på en Folkebåd” er
Eriks motto. Men han er måske blevet lidt træt af, at ALPI for det meste kommer først i
havn efter sejladserne. I hvert fald bekendtgjorde Erik, inden første sejlads, at han nu,
for første gang nogensinde, havde taget vand med på banen. Og hvad sker der? Erik
slutter dagen som 2er, med serien 1, 2, 5. Fagre nye verden.
Kertemindes Klubmesterskab blev afviklet i forbindelse med Storbæltsmesterskabet,
den 29/30. august. Her deltog 9 Kertemindebåde og 5 udenbys, og man må sige vi
denne gang blev sat lidt på plads, da de 3 første pladser blev besat af fremmede. Søren
Kæstel fra Hellerup tog Storebæltsmesterskabet. Selvfølgelig mest fordi vi andre var
optaget af at blive klubmester. Kampen herom var hård, og nåede næsten at få 3
vindere. Efter sidste sejlads stod det klart at Jens Thurø måtte have vundet. Men ak,
han var tyvstartet, og derfor måtte vinderen være den næste på listen: Henrik Kold. Jeg
ved ikke om han gik i panik eller var bange for at blive smidt i havet, for han
bekendtgjorde, lige inden præmieoverrækkelsen, at han for resten havde rørt et mærke,
og gerne lige ville diskes. Meget fair! Næst i rækken kom ALPI, og vi har nu pokalen
stående for 2. år i træk.
Der er godt nok lang tid til 2016 sæsonen begynder, men jeg glæder mig til at møde
dem alle sammen på linjen igen, og forhåbentlig også et par nye besætninger. Alle er i
hvert fald velkomne til at komme og lege med os, hver onsdag aften.

Klubmesterpokalen og Solitapokalen i hed omfavnelse i min kælder.
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