
 

 

 

Vegvisir Race 2018 

Kære Vegvisir Race frivillige, jeg vil gerne sige jer alle tak den enorme og enormt vigtige indsats I alle har 

ydet. En indsats, der er helt afgørende for, at et arrangement af denne størrelse og kvalitet overhovedet kan 

finde sted.  

Før og under eventet har vi alle været tandhjul i en stor maskine, der samlet set har løftet opgaven med et 

så flot resultat, at det giver genlyd ikke bare i Danmark med i hele sejlereuropa. Det kan jeg sige, da jeg er i 

Sverige sammen med journalister fra ni forskellige bådblade, der alle viste besked om Vegvisir Race 2018. 

 På Facebook har vi udelukkende positive tilbagemeldinger og massiv eksponering. Der er masser af 

positive episoder, der kan fremhæves og jeg tror, at vi alle har nogle helt specielle Vegvisir Race øjeblikke.  

For mig var 2Star starterne i torsdag helt unikke, og hvor mærkeligt det end må lyde blev jeg helt rørt, da 

bådene i den lette vind susede forbi Vikingens klubhus, da startskuddet lød og signalstanderne røg ned og 

op.   

Også Franz Schollmayers mirakuløse svømmetur påvirker mig stadig i dag, ikke mindst efter jeg havde talt 

med ham lørdag middag hvor var i gang med at rigge båden af – spillevende. Og så var der teltet I havde 

rejst, scenen der var på plads, sponsorvæggen, sandwichene der blev smurt, morgenmaden, opdækning til 

fest, ledsagerbådene, hele oprydningen, og arbejdet fra racecommitee og vandholdet og, og og … ja, jeg er 

nervøs for, at jeg har glemt noget og nogen. På den anden side ved jeg, at I selv ved, hvor vigtigt det er, at vi 

arbejder samme og at alle gør sig umage.  

Meldingerne taler deres tydelige sprog, alle deltagere fremhæver som det første den behandling og 

imødekommenhed, de er blevet mødt med fra alle fra de medarrangerende sejlklubberne som noget helt 

unikt. 

Det samme gælder for min kone Camilla og hende søster Therese, der har følt sig taget godt imod - “selvom 

det var første gang vi var med” som de sagde.  

Som redaktøren for det tyske sejlsport medie Yacht, Jochen Riekers kone Nadine sagde til mig i aftes, da vi 

mødtes - “Ja, nu er vi i Ellös i Sverige, men i hjertet er jeg fortsat i Nykøbing”. 

Præcis sådan tror jeg, at vi er rigtig mange, der har det i dag og i de kommende dage … på Roskilde 

Festivalen taler man om That Orange Feeling. Jeg tror, at vi der stod bag og alle der var med til eventet kan 

tale om at være ramt af That Vegvisir Feeling - og det skyldes ikke mindst jeres store indsats og 

vedholdende arbejde. Det skal vi nyde!  

Der er kommer et nyt race, en ny event. Større, bedre og med flere deltagere og flere sideevents på land. 

Der bliver brug for jer igen, så vi sammen kan genskabe That Vegvisir Feeling. Jeg håber, at I er klar, når det 

går løs fra torsdag den 15. til søndag den 18. august 2019.  

Endnu engang tak for, at I lagde hjerteblod, sved og tårer i Vegvisir Race 2018!  

Bedste hilsner 

Morten 

 


