Referat fra årets 2. ranglistestævne i Kerteminde
Kerteminde prydede og ryddede præmie podiet!
Ja værterne fra Kerteminde Sejlklub, gav ikke meget plads til andre end
dem selv, da præmiepodiet blev bemandet søndag eftermiddag. Dog var
der en enkelt plet på skønmaleriet. ”Pletten” var til gengæld en af de
større, nemlig Søren Kæstel, som tog Guldmedaljen, sammen med hans
to Kerteminde gaster Erik Andersen og Alex Lindegaard. På 2. pladsen
kom den regerende Danmarksmester Flemming Palm, med gasterne
Jacob Palm og Søren Nissen fra Kerteminde Sejlklub og på 3. pladsen
den regerende Guldpokal vinder Per Buck, med gasterne Hans Schultz og
Per Puch ligeledes fra Kerteminde Sejlklub.
Ja undskyld at denne artikel starter med slutningen, men det var for at
understrege kvaliteten af dette stævne, som gik efter devisen kvalitet
frem for kvantitet. Afstanden mellem først og sidste båd i mål, var i de
fleste sejladser 2 til 3 minutter, hvilket må siges at være super flot, i et
felt der trods alt var på 13 både og i en serie som omfattede hele 8
sejladser, gennemført i stort set alle vindstyrker – lørdag i 7-10 m/s og
søndag i 0–5 m/s, som sluttede med en drivende og dræbende lænser,
som afslutningen på et ellers fantastisk stævne, ledet og gennemført
med militær præcision af baneleder Bjørn Stephensen og hans super
motiverede og effektive crew.
Som et lille eksempel på banelederens meget sejl forstående og
imødekommende måde at tænke på, indført dommerbåden en ny
signalering, som en speciel service til især de mange kvindelige skippere
og gaster, nemlig en spand som blev hejst mellem nogle af sejladserne,
og som signalerede at pausen mellem sejladserne var gjort lidt længere,
således at man kunne nå i kahytten med sin egen spand:-)
Udover de mange piger/kvinder, var der endnu engang en pæn flok ”Ung i
Folkebåd” sejler - to besætninger med hver 2 unge ombord og 2 andre
både med en enkelt ung, under 30 ombord, hvilket må siges at være
mange år siden, at vi sidst har oplevet det i klassen.

Projekt ”Ung i Folkebåd” må derfor allerede nu siges, at være en succes,
en succes, som helt sikkert virker til at ville accelerere hen over denne
og næste sæson. Projektet som blandt andet byder på mulighed for at
låne en båd til ranglistestævnerne, egen rangliste for de unge sejlere,
træningslejre og bakkes flot flotte præmier til bedste “Ung i Folkebåd”
sejler. Det fornemmes tydeligt at dette initiativ sparker nyt liv i klassen,
stemningen på både land og vand er på en eller anden uforklarlig måde
anderledes, end den har været i mange år og alle os gamle, tager godt
virkeligt godt i mod næste generation af folkebådssejlere, som så til
gengæld, allerede nu føler sig fuldt integreret, accepteret og
respekteret. At de unge så også kan blande sig i toppen, gør jo kun det
hele endnu sjovere – faktisk blev 4 af stævnets 8 sejladser vundet af
både med nye sejlere ombord - 2 af dem af en Ung i Folkebåd skipper og
gast og 2 af dem med en Ung i Folkebåd midtergast/taktikker.
I forbindelse med Ung i Folkebåd og dette stævne, skal lyde en stor tak
til Erik Køster, som havde lånt sin båd ud til en ungdomsbesætning.
Som sagt var der skuffende og overraskende få deltagere til årets
ranglistestævne i Kerteminde. Det gjorde at vi kun var 13 både på
startlinjen, i stedet for de sædvanelige 20-25 både inkl. et par tyske
besætninger.
Stævneleder Flemming Palm lovede til præmieuddelingen, at stævnet i
2019 igen var tilbage i august, og vi må derfor opfordre alle til allerede
nu at holde øje med kalenderen og være klar til at sætte et stort kryds
ud for den weekend i august det nu bliver (dato er ikke fastlagt endnu),
således at alle aktive kapsejlende folkebåde i DK stiller op, og får kamp
til stregen.
De bedste sejler hilsner
DEN-723, Flemming Kold
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