
F-toppen efterår 2017. 
 
Så oprandt dagen, hvor de 6 Folkebåde i Præstø Sejlklub skulle dyste om det nyindstiftede trofæ:  

”F-toppen” 
Fredag den 15/9 samledes de 6 besætninger kl. 16 på bro 6 (Folkebådsbroen). Der blev taget bestik 
af vejret, og det så lovende ud med frisk til hård vind og byger - rigtigt Folkebådsvejr. Vi havde af-
talt, at vi skulle sejle 3 små op-ned sejladser, og vindretningen magede det således, at banen blev 0-
2-0 til alle 3 sejladser. Peter Nielsen var en fortrinlig og retfærdig dommer, og han havde medbragt 
sin L-29’er som dommerskib. Han kunne således sidde i læ under bygerne, der kom og gik i løbet af 
aftenen. 
Vi fik afviklet 3 gode sejladser, hvor vi ikke skulle tage højde for andre både af varierende størrel-
ser, som vi skal til onsdagssejladserne. Vi kunne fuldt og helt koncentrere os om hinanden og place-
re os hensigtsmæssigt ved starterne og mærkerundingerne. Det er dejligt nemt med entype-både. 
Den, der kommer først over mållinjen, har vundet.  Ingen besværlige handicapberegninger! 
Efter de 3 sejladser havde vi fået den første vinder af F-toppen: 

Mette og Christian i F-DEN 705 ”bette-Dicte” 
Tillykke med det flotte resultat. 
Efter sejladserne samledes besætningerne + dommer Peter til lidt mad og hyggeligt samvær i Dam-
bæks. 
Planen er fremover, at der to gange årligt - forår og efterår - skal sejles om det evigt vandrende tro-
fæ. 
 
PS: Hvis ovenstående indlæg skulle have givet andre friske sejlere blod på tanden til at være med, 
kan en god brugt Nordisk Folkebåd erhverves for ca. 50.000 kr. En fin udfordring for 3 vakse folk. 
Vi vil meget gerne hjælpe med råd og vejledning i forbindelse med evt. anskaffelse af brugt Nor-
disk Folkebåd. 
PPS: Det er nu om efteråret, brugte både er billigst! 
Mange hilsner: 
DEN 694 ”Mi-Stinn” / Erling 
DEN 705 ”bette-Dicte” / Christian 
GBR 756 ”Great Blue Hope” / Martin 
DEN 940 “Sweet” / Jens 
DEN 955 “Skipper Ruf” / Ib 
DEN 1026  ”Garbo” / Gunnar 
 
/Jens 

 


