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Et af årets opgør imellem folkebådene blev afholdt i meget svag vind. På en kort 
bane udlagt på fjorden skulle de 5 tilmeldte dyste på 2 kryds- og 2 lænserben. Der 
sejles bedst af 3 sejladser. 

Dommerbåd v. Leif Andersson lagde startbøjer ud og dommer Asger Buntzen 
startede sejladserne omgivet af sine uundværlige hjælpere Erling og Niller. Inden 
start havde dommerbåden tabt dannebrog i vandet under håndtering af bøjer, men 
Nillers ene krykkestok fiskede det behændigt op, og der kom gang i sejladserne.  

I den svage luft valgte Ib Lauersen i Skipper Ruf helt rigtigt og satsede på bagbord 
banehalvdel, som viste sig at give fordel, hvilket blev holdt hele vejen rundt. 2. 
sejlads blev en kopi af første, og Ib gjorde det igen og da de øvrige både delte point 
på varierende pladser, skulle Skipper Ruf bare gennemføre 3. sejlads for at hæve 
trofæet. Sidste plads blev en kamp om andenpladsen, og med Carsten Sheel i Amiga 
først i mål, måtte Christian Knudsen i bette-Dikte tage til takke med 3. pladsen. På 4. 
og 5. blev det Gunnar Bille og Jens Jespersen. 

Dommerbåden måtte trække de fem deltagere ind til havnen, da vinden nu var ikke 
eksisterende. Der blev afsluttet på terrassen i Dambæks, hvor Hanne havde lavet 
dejligt mad, og deltagere og hjælpere nød en fantastisk aften i det fri. 

Udover F-toppen, der blev overleveret fra Christian til Ib, havde Martin indstillet 
Jens Jespersen til modtagelse af årets Strut, der gives til en ekstraordinær indsats 
iblandt folkebådene i Præstø. Jens modtog Strutten for sit store arbejde med at 
sætte gang i folkebådene i Præstø og vedholdende fortælle alle, at det er den 
eneste, rigtige, brugbare og mest fantastiske båd samt at alle bør have en folkebåd. 
Og en del har hørt efter, da der pt er 9 i Præstø. Tak til Jens. 

 

Med sejlerhilsen Christian  


