Håndværker Cup i Jægerspris
Stor opbakning til Folkebådenes første ranglistestævne
Med 27 tilmeldte både til det efterhånden traditionsrige første rangliste stævne i
Jægerpris, var der i weekenden lagt op til en hård kamp på vandet. Udover den
sædvanlige flok af dygtige og yderst rutinerede sejlere, var der i weekenden også
fremgang at spore i klassen, da en række nye besætninger var klar til at tage kampen
op. Faktisk var det, det største danske felt siden 2011, og fremgangen skyldes
umiddelbart at folkebådsklassen i de senere år, har arbejdet målrettet mod at tiltrække
nye og yngre sejlere til klassen, således at generationsskiftet kommer i tide. Desuden
har klassen med stramme regler og en fornuftig holdning til materialeforbrug, formået
at gøre det at sejle banesejlads i en 3 mands båd, til et økonomisk overskueligt projekt,
hvor alle kan være med. Endelig er det faktum, at Folkebåden kan trailes, også en
væsentlig årsag til den nuværende fremgang. Men der er plads til mange flere, så vi
håber at se flere nye sejlere i klassen i fremtiden.
Lørdag bød på 4 sejladser i god vind fra nordvest, og til trods for de omskiftelige
vindforhold på Roskildefjorden, gjorde Hans Friis og kompagni en stærk indsats, hvilket
betød optimale baneforhold. Som sagt var der i weekenden en hel del nye besætninger,
og særligt en af dem havde lørdag skud i den. Theis Palm, Kasper Harsberg og Kim fra
Jyllinge, der indtil sent fredag aften kæmpede med at få deres nye båd helt klar, ryddet
bordet i 3 ud af 4 sejladser og lagde sig solidt i førertrøjen.
Efter lørdagens sejladser viste Jægerpris endnu engang hvorfor stævnet er noget alle
sejlere ser frem til. Med deres stærke sammenhold og engagement fra medlemmerne,
var den festlige grill menu lørdag aften et højdepunkt, og ikke mindst isvaflerne fra det
lokale ismejeri Hansen Is var i høj kurs blandt unge som gamle!
Søndag bød atter på 4 tætte sejladser i god vind fra vest. Her trådte flere af de
rutinerede besætninger i karakter, og med en stabil serie af Per Buch, Hans Schultz og
Per Puch, Kerteminde Sejlklub, lykkedes det dem at fravriste Theim Palm og co sejren i
dette års Håndværker Cup. Sidste besætning på podiet blev Anders Sunke, Claus Lund
og Scott Dydendsborg fra Kerteminde Sejlklub, der efter et par år i klassen har fundet
farten og roen til at begå sig med de bedste, og som faktisk kun manglede 1 point i at
nå op på siden af 2. pladsen!
Vi håber at vi resten af året vil se tilsvarende opbakning til stævnerne, da det for både
arrangørerne og sejlerne giver en langt sjovere weekend. Hvis man ikke ejer en båd,
men har lyst til at prøve kræfter til et stævne, skal man kontakte bestyrelsen. Her er
det både muligt at få en gasteplads eller låne en båd til et af ranglistestævnerne.
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