Tanker omkring et ”Ikke DM 2020”
Godt nytår, og lad os sammen håbe på en snarlig afslutning af coronakrisen, mindre
sprut og mere sprit er måske en af vejene (desværre ret trist)
I skrivende stund synes sidste sommer langt væk, kolde og våde dage har været det
almindelige i flere måneder, optimisme er der ikke meget af men minderne har man
da lov at ha’
Så tak for besøget af hyggelige Folkebådssejlere sommeren 2020. Desværre blev det
ikke et DM, det ville vi gerne have brystet os af, men det næstbedste var også OK.
At stævnet blev afholdt i Marstal, under Ærø Sejlforenings vinger, har flere
forklaringer. For et par år siden afholdt vi et OK-DM, dette mente vi selv at vi
klarede nogenlunde godt, så hvorfor ikke prøve med et stævne med større både og
dermed større besætninger? Derudover vil vi gerne promovere Marstal og øen med
alle disses fortræffeligheder.
Så på med vanten.
For dem der ikke ved det er der faktisk en del at få styr på, og her var vi heldige at få
sammenstillet samme gruppe som dem der klarede OK –DM’et, to år tidligere.
Denne gang igen med Torben Kyhl som tovholder og primus motor. Det er dog ikke
gjort med en styregruppe alene, og som lille klub kunne det måske være vanskeligt
at finde frivillige nok. Det var det ikke. Den omstændighed at vi ofte ser hinanden på
gaden, ved hvor vi bor, kender hinanden, gør at det er nemt. Alle trækker gerne med
i samme retning.
Og sejlerne bidrager jo også med input, f.eks. trimning, diskussioner, ideer o.s.v.,
dette giver os ny energi og mod til selv at deltage i stævner rundt om i landet.
Så selv om undertegnede er blevet tør igen, efter at have siddet i den mindste
mærkebåd tre dage i træk, tørner vi sikkert til igen – hvis nogen spørger.
Og stor tak til dommerne, de ansvarlige for banen, ledelsen og sejlerne, og husk at
der i det sydfynske er mange lumske grunde og rev!

Vi ses sikkert på havet kommende sommer, vi har fantastiske sejlmuligheder her i
det sydlige Danmarks farvande – så hvorfor ikke udnytte dette?
Sejlerhilsen
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