Sejlkonsulenten René Villefrance med besætning vandt tysk mesterskab i en Express, med 10 år gamle sejl.
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Første gang Villefrance sad i båden var forrige lørdag hvor han sammen med besætningen Morten
Østergaard, Henrik Andersen og ejer Svend "Tøf" Tørsleff sejlede en distance sejlads rundt i
Flensborg Fjord - og det skete i meget tynd luft. Den tur gik fint men besætningen var noget usikre
på dem selv da de i sidste weekend stillede op til Tysk mesterskab i Express klassen, hvor nogle af
de bedste danske besætninger, og enkelte svenske, var mødt frem og naturligvis de bedste tyskere.
Hele besætningen fik lejlighed til at teste nye og gamle sejl fredag eftermiddag, og de gamle sejl
(målt ind 2010 på sejl stemplet), var man ganske overbevist om passede fint til forholdene på
Fjorden!
Korrekt beslutning
Den beslutning viste sig rigtig. Med en serie på 6-1-1-2-3, vandt de med to point foran Danmarks
og den Nordiske mester 2018 Hans Christian Erbs og besætning. Tysk Mesterskab var godt besat
med hele 22 både, og sejladserne blev sejlet i alt fra 5-12 m/sek, så besætningerne havde hænderne
fulde, specielt lørdag var, som så mange andre steder denne weekend, præget af hård luft fra sydsydvest.

Fin klasse
En super fin båd klasse og en klasse der er i fremgang, super intens sejlads og godt kammerat skab,
og besætninger der sætter barren højt og virkelig har udviklet båden indenfor klassereglerne, og en
båd du kan komme i nærheden af økonomisk (vi har set en til 10.000 dkk i Sverige), gør at alle kan
være med, dertil trailer mange den rundt efter bilen.
Grand old man i klassen (3 plads. i stævnet) Arne K.Larsen der bliver 80 år næste år, og sejler alt
det Express sejlads han overhovedet kan komme afsted med, vil se frem til at mange kommer til
Båstad i 2019, hvor Express klassen kan fejre sit 40 års jubilæum.

