Folkebåds DM 2019 i Faaborg
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En pæn succes med 33 deltagere
Det RØDE forsinkede lyn 729 Sulajma fra RØD stue deltog i RØD gruppe, vi måtte jo,
ligesom farven, skille os lidt ud. Men det var svært at holde samling på RØD stue;
folkebådsejlere er som børn, de vil hver sin vej, så vi valgte den sikre midt i. Stooor fejl,
Swallow 633 fik debutantpræmien. RØDE Olga 662 vandt det hele.....
Vi vandt skriveriet... ikke li’ noget for en håndværker, når det nu ikke drejer sig om
regninger😊.
Jeg fik lov at starte fra Greve et par dage før - altså i vort feedership, så forholdene var
i orden, når Elitebesætningen ankom. Fantastisk tur, vinden lige i numsen hele vejen
neden om djæveløen og nord om Laaangeland. 115 sm på 17 timer i kongevejr, så var
det køje tid i Svendborg.
Torsdag..uhyggelig varmt , 729 ankom på sin trailer og kom planmæssigt i søen.
Derefter var der mad og noget de fra Nordfyn kalder øl, ad libitum.
PÅ arbejde...
Fredagens dont bød på 4 sejladser, nok 1 for meget i det solrige vejr, med perfekt
arbejde på vandet. Altså fra dommernes side. Allerede her sås det at RØD stue ikke ku
enes, alle ville hver sin vej, og at RØDE Olga var meget stædig, hvilket gjorde at hun

vandt over os
Aftenbanen lagde vi selv ud på Sulajma🤪
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at de mange gange vi har “sejlet” i baren, har
det altid været på lokal velbrygget øl. I år sku de prøve at spare og havde importeret
noget oppe nordfra, det faldt ikke i god gane, så vi listede op og kiggede på den dejlige
by som Faaborg er. Gik på hotellet og spiste. De har det lokale bryg, det var godt!
Lige ved siden af ligger et ishus, der hvor man som i olympiahafen i Kiel, kunne få
spaghetti ice. Det skulle da lige prøves. MUMS - det var også godt.
Lørdagens største problem var nok at få stoppet uv-strålerne.
Det næststørste - som vanligt - at finde rundt på banen og så i 4 sejladser. Så var
vinden her, og så var den der, og pludselig i den anden side af banen med vinddrejning
til den forkerte side. Vi havnede midt i den RØDE gruppe. Meget frustreret over at de
lokale bare sejlede lige ud på lælinien og svingede og vupti så var de foran.
På aftenbanen gik det lidt bedre. Efter nogle enkelte medbragte rigtige moleøl og et
bad, var det diner time i teltet. Desværre var der lidt støjende, så min tinitus fortalte
mig, at jeg skulle sidde udenfor. Jeg tror at bananen , vores mobbesymbol, igen i år
blev givet på et lidt tyndt grundlagTyder på at klassens niveau er blevet hævet kraftigt.😁👌
Som sædvanligt var maden sublim med deraf morgendags problemer😂
Pga. den megen sol og heraf tørst måtte det nordfra importerede øl prøves.
Duer ikke sagde prinsessen, og så prøvede jeg at liste i køjen, det lykkedes - efter 2
timer- at komme igennem dem man li sku udveksle et par erfaringer og sørøverhistorier
med - samt et par af de der “øl”.
Søndag.
Igen den helt store uv blokker behandling og så på vandet. 2 sejladser.
Nu skulle vi vise dem, hvad vi kunne. 4-6 ms. Vejret var da, som det skulle være. Nu
skulle der sejles væddeløb! Meeen igen😏 tog den stædige RØDE Olga sine egne ture,
og det lykkedes 😂 stooort tillykke med DM til dem. Det værste var næsten, at en fra
BLÅ Stue, 952, tog Kong FUSEN på os igen😉.
Så kom det største race af dem alle - først til kranen. Det lykkedes næsten, nu ville
Sulajma hjem😂
Afsted det gik, og vi lå toer ved kranen, men igen blev vi snørret. En af konkurrenternes
kone havde meget listigt inviteret vores bilnøgleholder på museum, og der lå vi som
vanligt og blev overhalet af den ene efter den anden😔
Op kom hun endelig og så til præmieuddelingen, hvor vi sørme vandt en fin taske og
retten til at håne alle på denne skrivende måde😂
Vinderne røg på behørig vis i baljen. De havde nok ikke regnet med at vinde, for der var
heldigvis ikke nogen servering efterfølgende.

Tak til Mr. Faaborg og hele klubben for et fantastisk arrangement 🇩🇰🇩🇰🇩🇰
Tak til banelederen og besætninger for en god opsætning under svære
forudsætninger🇩🇰🇩🇰🇩🇰
Håber vi for lov at komme igen😁
De bedste hilsener til alle fra Sulajma DEN 729
John Wulff

