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David Tägtström, Rune Lindström
styrmän om söndag

Söndagens kapprodd med kyrkbåtar ser av allt att döma ut att bli en kyrkbåtsfest av
rekordartad omfattning. Men så är det också nionde kapprodden sedan tävlingarna
upptogs i modern upplaga. Genom tillkomsten av nya båtar år från år har intresset och
spänningen stegrats för att i år vara större än någonsin. Icke mindre än 11 båtar ställa
upp, alla med vältrimmade roddarlag. Varje roddarlag är ett byalag och varje man är
beredd att hävda sin bys heder och ära.
Årets tävling kommer att bli en förnämligare kraftmätning än hittills. Den främsta orsaken
härtill är den förlängda tävlingsbanan. Starten går från Siljansnäs brygga och därifrån och till
målet vid ångbåtsbryggan i Noret är det dryga 5,5 km. På en sådan sträcka ställs roddarna på
hårda prov. Det blir inte bara kondition, teknik och simträning som kommer att fälla
avgörandet. Det blir i lika hög grad en taktiksak. Båtarna äro uppdelade i två klasser. I A-
klassen startar de sex nya båtarna samt kyrkbåten från Nusnäs i Mora med Tomt Axel
Andersson vid styråran. Leksandsbåtarna ha följande styrmän: Brudpiga från Västanvik,
Oscar Flygar, Kersti från Tibble, Axel Jacobsson, Sturgubben från Rönnäs, Axel Arvidsson,
Nygrannen från Laknäs, Erik Glad, Ros'n från Överoro, Erland Lindell, Vôndalös från Noret,
Nils Edbäck. I B-klassen startar Truga med Norets juniorlag på roddarbänkarna och Rune
Lindström vid styråran. Môs'n med ett lag från Yttermo med Alb. Jobs, Likago från Hjortnäs
med David Tägtström och Löppa från Ullvi med Snarf Anders Olsson vid styråran.
Några förhandstips beträffande utgången av tävlingen kan man knappast ge sig in på. Därtill
är läget alltför ovisst. Alla de sex nya båtarna och båten från Nusnäs hår lika stor chans till
seger. Alla ha tränat ordentligt och samtliga lag går in för segern. Allt vad som kan sägas är
att det kommer att bli en fruktansvärt hård uppgörelse. Som vi tidigare meddelat har
Dalregementet ställt två. kortvågssändare till förfogande så att loppet kan direktrefereras till
publiken vid målet. Detta kommer att medföra att tävlingen kommer att bli intressantare.
Vid målplatsen kommer Leksandsspelmän att svara för underhållningen. Efter tävlingen
förrättas prisutdelning i Sammilsdal i samband med en fältgudstjänst. I anslutning till
kyrkbåtsrodden hålles på kvällen en spelmansstämma med folkdans på Paradplatsen, varvid
Rune Lindström och Lillebror Söderlundh medverka i programmet. I spelmansstämman
kommer spelmän från. Orsa och Leksand att deltaga.

Urvädret ersättes med Skät'n
Från Nusnäs meddelas på torsdagen att Urvädret som har 142 år på nacken kommer att bytas
ut mot Skät'n vid den stora kapprodden om söndag. Skät'n är av samma typ som Urvädret,
men är något yngre. Den är nämligen byggd år 1849. Styrman blir som tidigare nämnts Tomt
Axel Jonsson.


