Englænderpokalen
Beretning fra sommertogt og DM i Folkebåd 1995
Af Torben Hedelund
Efter træningssejlads i kanalen og aften-kapsejlads mod de gode sejlere i Egensedybet - Go' nat Lars
natsejlads - og med en 5 og 9 plads i Folkebådsløbet Fyn Rundt, skulle vi endelig på sommertogt med det
formål, at slå alle ved DM i Nordisk Folkebåd. Vi afsejlede fra Stige klokken 14.00 og vinden på Fjorden var 810 m/sek, men døde hen, så vi måtte bruge "stålgenuaen" det sidste stykke til Korshavn, som vi anløb
klokken 18.00.
SØNDAG 2. JULI
Her fik vi en dejlig grill aften med forældre, som var meget spændte på, hvad der skulle ske i "dagens
overraskelse" om søndagen. Den bestod i, at et hold på to knægte skulle hente 4 poster ind - hvordan de ville
gøre det, var op til holdet selv. Turen var på 5,5 kilometer i luftlinje, og nogle valgte at dele den op, andre at
hente post 3 og 4 og andre igen at tage hele turen med alle poster.

Sidste hold med Martin og Rune var meget kreative. De fandt ud af. at det var nemmere at tage cyklerne,
men måtte pænt sætte cykelkæden på igen og bruge benene lige som de øvrige. Målet var campingpladsen,
Nikolai og Benjamin vandt løbet i tiden 42 minutter. Der var naturligvis sodavand til alle, og til det vindende
hold også en stor isvaffel. Da vejrudsigten lovede dårligt vejr, afsejlede vi fra Korshavn og anløb Kerteminde
klokken 19.00, hvorefter vi efter en hurtig optænding i grillen - gik til køjs.
MANDAG 3. JULI
Mandag forløb med små reparationer, Søren ankom og sejlede med SVANEN og GÆKKEN på en lille
trimsejlads. Så stod det ellers på dansk bøf med spagetti og pasta og appetitten fejlede absolut intet, for der
gik ikke meget til spilde. Aftenen sluttede med spisning af en kæmpe brunkage, som min søn Jens og hans
forlovede Tina i hast havde bagt.
TIRSDAG 4. JULI
Mønstring klokken 10.00 og oprydning i bådene i et vejr med blæst og regn, men solen tittede ind imellem
frem. "Knægtene" fik til opgave at forberede KERTEMINDE OPEN, der bestod af Volleyball, pilekast og en
kæmpe badebold. Der skulle laves turneringsplan, opstilles baner og dannes hold for turneringens start

omkring klokken 1300. Dan kontaktede mig på VHF-eren. Han ville gerne besøge os, så han blev også sat på
turneringsholdet trods det brækkede ben. KERTEMINDE OPEN sluttede sent på eftermiddagen - med HOLD 11
som vindere - Husk lige det. Så var der også slik og sodavand til alle. "SLIKP0SEN" blev' tømt.

Kerteminde Havn i gråvejr og regn
ONSDAG 5. JULI
Mønstring klokken 10.00 - det kniber stadig for besætningen på SVANEN, at nå op til tiden - så med de
minuspoint de har sparet sammen, skal der snart ske noget.
Klokken 13.00 skulle vi besøge FOLKEBÅDCENTRALEN. Jeg havde kontaktet "Kaptajn Braller", men han var
meget stresset på grund af ferielukning fredag, så Søren gav os en meget interessant rundvisning. Så var der
mulighed for, at få vasket de sure sokker på møntvaskeri og igen en grillaften med salat og kartofler. Det var
for første gang et problem, hvis tur det var til at koge kartofler - "Knægtene bliver sku' forkælet med den
"SLIKPØS " og alle de sodavand.
TORSDAG 6. JULI
Klokken 09.00 var der mønstring. Vi skulle have en mast ud af NO. 1, og en Windex monteret - som var
blevet foræret af Benjamins far. Søren hjalp os med kran og værktøj fra FOLKEBÅDCENTRALEN. Herefter
lettede vi med kursen mod Nyborg i 3-8 m/sek, men den øgede på Nyborg Fjord til 13 m/sek. Efter ankomst,
gik vi straks i gang med teltrejsning. Forsyninger blev bragt af Benjamins far og så var der igen tid til grill og
derefter hurtigt til køjs.
FREDAG 7. JULI
Fredag var vor GÆKKENS DAG. Besætningen foreslog Nyborg Badeland, så det var med at undersøge hvor
meget det kostede, for man ville tage af kostpengene. Men da jeg så måtte meddele, at der ville blive mange
rugbrødsdage, valgte man at gå de tre kilometer til stranden og derved spare 250 kroner. Desværre måtte
Mads Albert melde afbud til DM på grund af arbejde, så jeg havde et lille problem. Men inden afsejling fra
Korshavn, havde jeg haft en samtale med Arvid, som gerne ville hjælpe, hvis der opstod problemer. Jeg tog
imod tilbuddet og Arvid og Vibeke ville komme til Nyborg om søndagen. Martin og Michaels morfar og
mormor, kom med en stor brunsvigekage.

LØRDAG 8. JULI
Lørdag var SVANENS DAG.
Besætningen foreslog en overraskelse senere på dagen, men først skulle bådene tømmes for alt og der skulle
foretages indkøb. Søren tilgik som erstatning for Dan, men besætningen på SVANEN havde ikke glemt Dan de havde klæbet et billede af ham som lille op i teltlejren. Søren blev udnævnt til "trimmester" for holdet, så
det blev til en lille trimsejlads på Nyborg Fjord. Jeg havde fået nedfotograferet søkort over sejladsområdet,
som blev klæbet op i hver båd, så der kunne indføres strøm- og trimforhold ind på kortet. Thomas rejse fra
os, han skulle på sommerferie med sine forældre, men ville hellere fortsætte sammen med os. Han ville dog
komme tilbage igen søndag. Vi skal snart have foretaget et tandeftersyn, med alt det slik "KNÆGTENE" spiser.
SØNDAG 9. JULI
Så var det veje- og måledage. Vi klargjorde bådene til rær. GÆKKEN skulle vejes - men bundgrebet var
blevet overstøbt - så ingen vejning. Erik Kirk som var måler sagde til mig, at det ikke ville få nogen
indflydelse, hvis vi på et senere tidspunkt ville blive udtaget til kontrolmåling. Derefter var der måling af
forsejl og islåning af røde sejlmærker. Arvid og Vibeke anløb Nyborg og skipper Michael skulle hurtigt have en
taktiksnak med sin nye gast Thomas ankom igen med sine forældre og inden da, havde knægtene hængt
signalflag op over teltlejren. for Thomas havde nemlig fødselsdag Sil vi sang for ham og der blev kvitteret
med en kæmpe lagkage.

Kåre sætter stagen
MANDAG 10. JULI
Tidligt op - vækning klokken 06.00 og mønstring klokken 07.00. Der kom et par eder fra de omkringliggende
telte, da bådsmandsfløjten lød. Men senere på ugen, var man vist meget glad for at blive vækket. Det er mit
indtryk, at garvede Folkebådssejlere drikker andet end postevand. Vi skulle tidligt ud på banen. Der skulle
tjekkes strøm og vind. Jeg var så heldig, at få lov til at tage med dommerbåden ud, så jeg kunne følge
sejladserne på nært hold. Thomas tog også med ud, så vi hjalp med at hejse flag i forbindelse med
startproceduren.
I første sejlads matte der omstart til tre gange, for det endelig lykkedes at få en perfekt start. Et flot skue
med 68 deltagende Folkebåde. Anden sejlads måtte aflyses på grund af slagmærket drev væk. Mandag aften
kom Kisser med mad til knægtene og Runes forældre gav pandekager med is til dessert, så alle blev mætte.
Aftenen sluttede traditionens tro med "SLIKP0SEN" og sodavand.
TIRSDAG 11. JULI
Igen tidligt op og ud på banen. Nu skulle anden sejlads afvikles. Vibeke havde lovet at handle ind, da jeg
skulle med dommerbåden ud. Vejrudsigten lovede 5-10 m/sek, og anden sejlads blev afviklet i fladt vand,
men tredje sejlads kulede op til 10 m/sek med store strømbølger. Så resultatet efter tre sejladser var:

SVANEN som nummer 51, NO. I som nummer 65 og GÆKKEN som nummer 68.
ONSDAG 12. JULI
Hviledag - så knægtene fik lov at sove længe og dagen var deres egen. Trimmester Søren tog en tur ud med
GÆKKEN, da det kneb lidt med at gå højde. Skipper Michael tog med besætningen ud for at trimme den
nymålte Diamond- fok.
Runes forældre kom med mad, men jeg var desværre nød til at give knægtene is, da jeg havde glemt at tage
min YF'er ned ved solnedgangstid, på grund af deltagelse i generalforsamlingen i Folkebådsklubben.

TORSDAG 13. JULI
Vinden var ret svag, så det var med at komme ud af starthullerne og ud på banen. Mads havde fået et
maveonde, så jeg var nød til at lave et par rokeringer. Skipper Michael blev flyttet over på GÆKKEN og gast
Arvid blev udnævnt til skipper på NO. 1. Dagens 4 sejlads blev skudt af efter 3 1/2 time fra start. Tre både
nåede i mål, men da der tilsyneladende var uoverensstemmelse med tiden, valgte dommerkomiteen at
annullere 4 sejlads. Synd for de tre både, der havde sejlet fantastisk flot. Thomas forældre kom med
aftensmad og "SLIKP0SEN" var igen blevet fyldt op.
FREDAG 14. JULI
Sidste frist for gennemførelse af DM, da det kræver minimum fire sejladser. Det var tåget og diset og vind var
der ikke meget af. Så der var lidt nerver på i dommerbåden, men ved middagstid kom der vind. En start i 4
sejlads med det sorte flag oppe, gav otte diskede både, der iblandt "Kaptajn Braller". Ved anden start,
lykkedes det at få alle af sted, men vinden flovede af og det blev besluttet at udligne sejltiden fra 3 1/2 til 5
timer. Der var en time fra første båd i mål, til de øvrige var komme over målstregen.
Der var cirka 25 både der nåede det inden for tiden. Svanen kunne næsten "spytte" over målstregen, da
fjerde sejlads blev skudt af. Ærgerligt. Bådene blev trukket hjem fra banen, da man jo skulle nå festmiddagen
med efterfølgende kåring af DM. Nummer 1, 2 og 3 var alle Kerteminde sejlere.
Men, hvordan gik det så os? Jo, SVANEN blev nummer 54, NO.I. blev nummer 66 og GÆKKEN sluttede som
nummer 68. Godt kæmpet! Vi fik lært utroligt meget af alle de dygtige Folkebådssejlere og som skipper
Michael sagde til kaptajn Braller: "Vi kommer igen til næste år og slår jer alle sammen". Nyborg Sejlforening
havde lavet et flot arrangement. Til lykke til foreningen med 100 års jubilæet.
LØRDAG 15. JULI
Så var der pakning af telte og oprydning på pladsen. Det tog lang tid, men vi skulle jo til Korshavn. Inden vi
afsejlede fra Nyborg, skulle vi have taget et gruppebillede foran Nyborg Sejlforening. Her blev også Torbens
FICHTER POKAL udsat. Den tildeles den besætning, derunder hele stævnet har vist høj moral, ikke har
brokket sig og uanset placering, gået til næste sejlads med gejst og viljestyrke. Det var meget svært at
vælge. Egentlig burde hele holdet havde haft den, men det blev besætningen Mads Iversholt, Michael

Pedersen (reserveskipper), Nikolai Nielsen og Benjamin Kunddal. Vi anløb Korshavn klokken 21.30 i
kølvandsorden med OS - standerne i top. Kate havde sørget for indkøb af grillmad og sodavand. Jeg var mere
til, at vi tog det til morgenmad i stedet for, men knægtene fik sig en hyggelig aften, med snak om ugerne der
var gået. Torben var gået til køjs.
SØNDAG 16. JULI
Alle knægtene tog sig en svømmetur og det var tiden at fa lettet. Vi anløb Stige klokken 1500. Vi skulle nu i
gang med at skure. Alt skulle skrubbes og skures, og der er nogle klare regler og bestemmelser der skal overholdes Det gælder også når man bliver fører af en båd. Der går jeg ikke på kompromis, det er klubbens både
og de skal altid afleveres i ordentlig stand. Desværre må vi nu tage afsked med Rune, Martin og Nikolai der
skal på efterskole. Martin og Rune er jo toppen, på grund af deres mange års sejlads med Folkebåd og Nikolai
der var under oplæring. Jeg håber meget, at de vender tilbage til klubben med nye impulser, til glæde og
gavn for sejlsporten. Klokken 1700 var der mønstring og første sommertogt var slut.
Tak til Arvid og Vibeke, fordi I kunne afse en uge af jeres sommerferie. Tak til alle forældre som kikkede ned
til os. Tak til "Kisser" fordi du kunne undvære mig i 14 dage. PS - Det er hun jo vant til Og til sidst tak til
"KNÆGTENE" for et pragtfuldt sommertogt. I levede helt op til målsætningen med togtet, nemlig at dyrke
sammenhold og kammeratskab i fælles oplevelser og deltagelse i DM for Nordisk Folkebåd. Jeg kan hilse jeres
forældre og sige, at I er "SKU" nogle gode "KNÆGTE". Tak for det!
PS. Tak til Odense Sejlklub, fordi vi har tre dejlige folkebåde at sejle rundt i.
Torben Hedelund

Skipper Michael ved roret

