Novicen, vagabonden og styrmanden på 4`ren.

Det er vel en lynkarriere! Fra sejlerskole til sølvmedalje på lidt over én sæson!

Novicen, Kristian Holmgaard (Holme) fortæller:
"Min kæreste, Louise, og jeg startede på Sejlerskolen i foråret 2013. Her nød vi
onsdagsturene ud fra Korshavn med Jørgen Fischer som instruktør og vinter
teoriundervisningen med Hans Bach og Jørgen Fischer som tovholdere. Louise og jeg
afsluttede forløbet med en bestået duelighedsprøve i september 2014.
Lysten til kapsejlads gjorde, at jeg efter opfordring fra bl.a. John Christensen, kiggede
mod nye udfordringer i Kerteminde. I Kerteminde stod Erik Køster med Folkebåden,
Kong Fus (DEN952), og manglede en gast. Sæsonen 2015 gik med fast gastetjans til
tirsdagssejladserne med de mange forskellige kølbåde og som afløser om onsdagen,
hvor kun Folkebådene kæmpede på bugten. Sæsonen 2015 sluttede med en tur til Jysk
Mesterskab i Kolding, mit første stævne, og nu havde jeg fået kendskab til både stævne
og aftenbaner. Lysten til sejlads var ikke blevet mindre igennem sæsonen 2015 og da
Erik Køster tilbød mig en fast gasteplads til tirsdags- og onsdagssejladserne i sæsonen
2016, slog jeg til.
Dette forår blev brugt på at finde det optimale trim af båden og forbedre boathandling.
Dette har vi gjort til både de almindelige tirsdags- og onsdagssejladser i Kerteminde og
til forskellige stævner i både Danmark og Tyskland.
Alt sammen kulminerede i en helt fantastisk god oplevelse til Danmarks Mesterskabet i
Skovshoved Havn i starten af juli måned. Her havde vi et utrolig godt stævne, hvor
meget af det indøvede lykkedes og heldet var på vores side. Kombinationen af mange
års erfaring fra både skipper Erik Køster og gast Bent ”Mallemuk” Nielsen og mine unge
kræfter ombord på Kong Fus gjorde, at vi kunne afslutte stævnet som sølvvindere.

Siden starten i Odense har læringskurven været stejl, men det har været sjovt at se og
mærke selv de helt små fremskidt. Jeg kan derfor kun opfordre andre med samme
interesse til at gå i gang. Det kan hurtigt blive sjovt og spændende.

Vagabonden Bent ”Mallemuk” Nielsen, velkendt i Fokebådskredse,
fortæller:
”Min barndomsven Robert Naur, som sejlede folkebåd, fangede min interesse for at
sejle. Jeg var lidt over 30 år. Finn Hartvig, en anden af mine barndomsvenner, sejlede
på det tidspunkt også folkebåd. Jeg købte DEN 449, vores første af 3 folkebåde.
Interessen for kapsejlads udviklede sig og senere købte jeg en smuk Per Brandt-Møller
folkebåd DEN 670. Båden hed Mallemuk og min efterfølgende fiberbåd DEN 1041 ligeså.
Mallemuk blev kædet sammen med mig og alle kaldte mig Bent Mallemuk, så navnet er
blevet en del af mit dna og det har jeg det fint med. Jeg er bidt af at sejle, især
kapsejlads med de spændende udfordringer, og jeg har sejlet utallige sejladser som
skipper og som gast. Jeg har oplevet mange forskellige folkebåde og rorsmænd i
årenes løb. Kammeratskabet i klassen har gjort det til uforglemmelige oplevelser med
mange gode resultater, omend placeringen på toppen af skamlen har været få. Men så
husker og glæder man sig endnu mere, når det sker.
Min første medalje ved et DM var af bronze, sammen med Lars Tjørnvig og Jørgen
Martensen i Den 724, den næste er af sølv fra det nyligt afholdte DM i KDY, nu sammen
med Erik Køster og Kristian ”Holme” i DEN 952.
Som gast glæder jeg mig over at være med til at vinde:
1.plads Kieler Woche 2011
1. Svensk Mesterskab 2013
1. plads Trudelmaus 2014
3.plads og to 4. pladser i Gold Cup
Det vil være for vidt at nævne alle de dygtige skippere og gaster som har æren for
resultaterne, men de står klart i min erindring.
Hvis helbredet fortsat holder, har jeg da tænkt at fortsætte med det nogle sæsoner
endnu, hvis der fortsat er nogen der vil have mig med.”

Styrmanden på 4 `ren:
Til en god ret skal der være velhængt kød og friske råvarer! Det gælder vist også i
Folkebåde: Knud Peder og Jens Thurøe havde sønnen Victor med, de fik en flot 4. plads!
Ellen og Henrik ligeledes med sønnen Thomas. Vi manglede bare at se familien Kold
også…
Men efter mange års tiltag og hvor det er blevet til X- antal 4. pladser, er det befriende
endelig at hænge en sølvmedalje om halsen, og selv om det kunne være fristende at
sælge gondolen, købe et par sejlertasker og tilbyde sig hvor der måtte være en ledig

plads ved roret, tager jeg også næste sæson med: Guldmedaljerne for 2017 er indtil
videre ledige….og begge, dygtige gaster er meget velkomne! En stor tak for deres
indsats, der blev arbejdet for sagen!
Erik Køster
DEN 952Kong Fus
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