
Lange sejladser i al slags vejr 

Århus Bugten bød på ekstremt vanskelige kapsejladsforhold. Hver dag var præget af mange fronter 

som skabte mange byer med regn og tordenen og deraf konstante vinddrejninger fra forskellige 

retninger. Vinden svingede fra 0 og helt op til 23 m/sek. i de værste byger.  Vind og bølgeretninger var 

for det meste meget forskellige, hvilket krævede at der konstant skulle arbejdes med taktik og trim i 

båden. Det er ikke nemt at holde fart i en Folkebåd i store bølger og uden vind.  

Der er i statutterne for Guldpokalen stillet krav til længden på banerne – og de skal være lange! En 

længde på omkring 1.8 sømil bevirkede at vi som regel ikke kunne se det næste mærke med det blotte 

øje, og i gennemsnit varede hver sejlads ca. 2,5 time.  

Gode starter var ekstrem vigtige  

Startlinjer var meget - meget lange. Startlinje og vindretning til krydsmærke blev konstant overvåget og 

det der kunne ligne en stor fordel ved læ mærke kunne meget hurtigt ændre sig. Vi valgte derfor at 

holde os på midt på startlinjen, så vi inden for de sidste 2 minutter kunne komme ud på den rigtige fløj. 

En dårlig start er katastrofal i et felt med 53 både.  

Hvordan skulle vi lægge taktikken i det ustabile vejr? 

Vi kunne fornemme at vinden tog en venstre drejning mod syd på forkant af de mange skyformationer 

og en højre drejning mod vest når vi kom under skyen. Typisk opstod der et vakuum uden vind efter 

skyen. Krydsben blev derfor besluttet i forhold til afstand til skyer. I perioder med vakuum var det vigtigt 

at sejle på tværs- og ikke op mod bølger hvor båden går helt i stå. 

Hvordan gik sejladserne? 

1` sejlads blev afviklet i en middelvind på 5 til 7 m/sek. med en start midt på linjen. Vi sejlede op af 

banen efter ovennævnte taktik og rundede alle mærker som første båd. Det gik dog lidt galt på sidste 

opkryds hvor vinden forsvandt totalt da vi lå som første båd 30 meter før mål og kunne ikke kunne 

passere mållinjen på grund af modstrøm. Vinden kom bag fra og 2 både sejlede forbi til luv og kom i 

mål før os.  

2`sejlads i samme vind, men vi nåede ikke at komme helt ud til læ mærke i starten hvor der 1 min før 

start opstod en kæmpe fordel. Vi blev pakket ned midt i feltet, men fil sejlet os op til en 10`plads i mål. 

3`sejlads i svagere vind. Runder alle mærker først men bliver igen fanget igen i et vindhul 200 meter før 

mål. Vi når dog at se en front fra syd som er ved at bygge op og slår derfor væk fra mållinjen. Det 

medfører at vi når at komme ud og fange vinden i tide og komme i mål som nr. 3.  

4`sejlads som 3` hvor vi fører hele vejen rundt og går i mål som nr. 1. Samlet set ligger vi nu efter 

lørdagens sejladser som nr. 1 med 2 point til nr. 2 til Søren Kæstel. Søren vandt alle store stævner i 

2018, så vi var godt klar over hvem vi skulle passe på i de sidste sejladser søndag. 

5`sejlads blev nærmest en form for match race imellem os og Søren. Vi startede i svage vinde hvor vi 

som i de øvrige sejladser havde en smule fart/højde overskud i forhold til Søren. Søren kom dog stærkt 

igen da vinden øgede i styrke. På sidste opkryds ligger vi og slår på Søren, hvilket bevirker at en tysker 



kommer op foran og slår på os. Ret generende, men det var ikke vigtigt for os at vinde sejladsen. Vi 

skulle `bare` være foran Søren hvilket lykkedes med en halv bådslængde… 

6`sejlads blev udsat i flere timer hvor vi lå og drev rundt uden sejl i mange torden og regnbyger. 

Sejladsen blev skudt i gang i den værste byge hvor der blev målt 23 m/sek. Den kraftige vind medførte 

at vores agterlig i storsejl blæste ud før vi fik pillet det ned og en vendeblok til fokken blev flået af 

lønningslisten. Sejladsen blev skudt af og vi kunne derved juble over at den samlede sejr var i hus. 

Guldpokalen til en værdi af ca. 200.000 kr. er nu sendt til opbevaring i en forsvarlig bankboks.. 

Alt i alt et ekstremt spændende og hyggeligt stævne som jeg vil opfordre alle andre Præstø Folkebåde 

at deltage i  til næste år.. 

De bedste sejlerhilsner fra FD703 – EVERGREEN – PSK 

/Jørgen Overgaard 

       

Der vil senere blive lagt flere fotos ud fra stævnet.. 
Med venlig hilsen 
Jørgen Overgaard 
 


