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Se flere billeder på

/vordingborg

BLÆST: Flere opgav 
på forhånd til årets 
udgave af Præstø 
Fjordsvømning.

Af Lars Christensen

PRÆSTØ: Med en vejrud-
sigt, der varslede op til 11 
m/s måtte arrangørerne 
af Præstø Fjordsvømning 
hurtigt hive plan B op af 
skuffen. Det blev nemlig 
uansvarligt at sende svøm-
merne ud på tværs af fjor-
den, så i stedet blev banen til 
en trekant i den inderst del 
af fjorden langs med Præstø 
Havn.

Ruten bød dog stadig på 
heftige bølger, og der var da 
også flere deltagere, der på 
forhånd opgav at kaste sig i 
bølgen blå. 

Af de 71 tilmeldte kom kun 
60 i vandet, og enkelte af dem 
måtte opgive undervejs.

Kamp om førstepladsen
Første mand i mål blev 
18-årige Philip Krogh Brøn-
nicke med en tid på 1 time, 3 
minutter og 27 sekunder.

Lige i hælene på ham kom 
24-årige Kristian Ranghøj 
med en tid på 1 time, 3 mi-
nutter og 39 sekunder.

De to kæmpede også om 
førstepladsen ved sidste års 
fjordsvømning, hvor Philip 
også løb med sejren. 

- Første runde var hård. 
Der var mange bølger. An-
den runde gik bedre, der 
havde vi roligt vand på halv-
delen af banen, forklarer 
Philip Krogh Brønnicke, der 
normalt svømmer ved Ama-
ger Strandpark, men som 
nyder turen i Præstø Fjord. 

- Det er selvfølgelig altid 
sjovere at krydse fjorden, 
men den alternative bane er 
også god, forklarer han. 

Søn stak af fra mor
Også en række lokale svøm-
mere kastede sig ud i de 

voldsomme bølger. 
Hanne True havde for an-

det år i træk lokket sønnen 
Frederik på 15 år med ud at 
svømme, og sønnike endte 
med at imponere sin mor.

- Sidste år kom vi i land 
samtidig, men i år bankede 
han mig med 10 minutter. 
Det siger virkelig noget om, 
hvor meget han har udviklet 
sig det sidste år, forklarer 
Hanne True.

- Det var ret udfordrende 
med alle bølgerne, men det 
var også virkelig sjovt. Det 
kan klart anbefales, fortæl-
ler Frederik True.

- Det var faktisk ikke så 
hårdt med bølgerne, som 
jeg troede det ville være. Det 
handler meget om at finde 
den rette rytme, forklarer 
Hanne True, der har været 
med i 11 år.

Fjordsvømmere tog alternativ rute

15-årige Frederik True stak af fra sin mor, Hanne True, ude i bølgerne 
og slog hende med hele 10 minutter inde ved målstregen. 

Fjordsvømmerne var godt udmattede efter at have kæmpet sig gennem bølgerne. Her er det forrest til højre Frederik True.  
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Philip Krogh Brønnicke og Kristian Ranghøj kæmpede igen i år om førstepladsen til Præstø Fjordsvøm-
ning. Der var kun sekunder mellem de to. 

LEKKENDE:  Der var mødt 46 
forventningsfulde skytter 
op til lørdagens fugleskyd-
ning i Øster Egesborg Sogn 
og omegns årlige fugleskyd-
ning under egetræernes 
kroner i Lekkende Skov. 

Kun 16 af dem måtte nøjes 
med fornøjelsen og samvæ-
ret med venner og familie. 

De i alt 46 præmier blev 
fordelt på 30 skytter. 

Dagens fuglekonge blev 
Claus Koch fra Stubbekø-
bing, og han endte med at få 
hele fire præmier, herunder 
kongetitlen.

Der var tre præmier at 
hente for både Johny Ander-

sen, Keld Saxenfelt og Hol-
ger Fugl, som også fik en an-
del i en af pokalerne, mens 
debutanten Katrine Sjøquist 
og Børge Mortensen tog sig 
af de andre pokaler. 

Foreningens såkaldte fro-
kostæble blev nedskudt af 
Torben Kristensen. 

Præmieregn 
Af større præmier kan også 
nævnes Kronen, som Jørn 
Jensen sikrede sig.  Ringen 
ordnede Hanne Jørgen-
sen, Kløerne gik til Nanna 
Sjøquist og Johnny Ander-
sen, mens Halsen endte hos 
Henning Nielsen.  Halen 

endte hos Johnny Andersen, 
mens Vingerne gik til Ove 
Andersen og Børge Morten-
sen.

Lørdagens sidste skud blev 
affyret klokken 15.10. 

la-c

Claus blev fuglekonge

Titlen som Fuglekongen gik 
til Claus Koch fra Stubbekø-
bing. Her ses han med bæl-
tet med »kongeplader«, der 
går helt tilbage til starten af 

1900-tallet hvor selskabet 
blev stiftet.  
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