Storebæltmesterskab for Folkebåde i Kerteminde
weekenden 28-29 august 2015
Der var lagt op til et spændende folkebådsstævne i Kerteminde.
14 både var tilmeldt med stærke repræsentanter fra Sjælland og Fyn. De 7
første båd på Ranglisten var repræsenteret til hård duel på bugten i
Kerteminde. Desværre ingen fra Jylland hvor der samtidigt blev afholdt Århus
festuge, hvor dog kun fem både deltog.
Fredag ankom sejlerne med søsætning kl 18.00 under kyndig ledelse af Finn
Hartvig. Godt gensyn mellem sejlerne efter en fortjent sommer pause i
sejladserne.
Lørdag morgen var der morgenmad i det dejlige klubhus, hvor Kent Tobiasen og
hans venlige ”Damer” var klar til at servicerer os på bedste vis.
Vejr udsigten var i top med sol og 4 - 6 meter/sek. fra sydvest.
Sejlerne tog på vandet kl 9.30 og fik testet formen af inden 1. start gik kl
præcis 11.00 .
Bane leder Hans Friis havde lagt en god bane med topmærket tæt på land, som
gav sejlerne større udfordringer en normalt på Kerteminde Bugt.
Fra start viste Søren Kæstel med teamet, Erik Andersen og Alex Lindegaard i
Cirkeline stærke manøvre og bådfart , indkasserede 2 første pladser inden
middag , med Jens Thurøe og teamet Knud Peder Andersen og Peter
Jørgsholm Private Lady med 2 andenpladser.
De næste to sejladser efter frokost var præget af meget store trykforskelle på
banen, hvor det viste sig, at løberne var mindst lige så vigtige rent taktisk som
op krydset. Der blev tabt og vundet mange placeringer mellem bådene.
Sammen med Søren Kæstel viste nu John Wulf i ”Suttelajma” og team og Kim
Kristensen i Nadja med team Keld Skov og Gustav Nielsen meget stærke
takter i de svære forhold.
Der var mole øl og højthumør ved klubben, inden vi gik til bords med dejlig
middag i klubben.

Søndag morgen stod vi op til havblik, og der var ikke udsigt til Sejlads. Der kom
sø brise kl 11.30, og sejlerne gik på vandet.
Der blev afviklet to sejladser i østlig vind med 1 - 3 meter/sek. John Wulff viste
igen stærke takter i den lette luft med en 1. og en 2. plads.
Søren Kæstel sluttede stævnet af med en flot 1. plads og markerede atter sin
styrke med et meget højt bundniveau og en meget værdig vinder af årets
Storebæltsmesterskab i Kerteminde med Kim Kristensen og John wulff på de
næste podie pladser. Stor tillykke til de stærkt sejlende besætninger.
Det var meget ydmygende at se de stærke sjællændere give de ellers godt
placerede fynske mandskaber på ranglisten baghjul.
Der er nu lagt op til fight på Kolding fjord til årets sidste rangliste stævne, hvor
vi vil gøre alt for at Søren Kæstel og Team kommer ned med nakken.
Flemming Palm vandt igen klubmesterskabet i Kerteminde som var en del af
stævnet. Tillykke til Flemming Palm , Thomas Bastup og Bent Mallemuk

En stor tak til alle hjælpere, Hans Friis og hele holdet samt stævneleder Kent
Tobiasen.

Sejler hilsen
Jens Thurøe
DEN 693 PRIVATE LADY

