MORA TIDNING Fredagen den 6 juli 1945

Elva kyrkbåtar tävla om söndag på Österviken
Vem tippar Ros'n eller Brudpiga, Urvädret eller Nygrannen?
Jämsides med att Leksand får en rad nya kyrkbåtar införas förbättringar beträffande den årliga
kraftmätningen mellan byalagen i kapprodd. För året kan främst nämnas att gemensam start
införts, vilket medför att den båt som först skär mållinjen har segrat. Tidigare har tävlingen
gått i två heat på grund av att älven är allt för smal för ett större antal båtar. Denna detalj har
man sökt eliminera genom att utöka tävlingssträckan till väl den dubbla, varigenom man
räknar med att båtarna hunnit skilja sig åt innan de rundat kyrkudden.
Dessutom har flottningsföreningen ställt sig välvillig till frågan om en indragning av länsen
vid Åkersön, vilket skulle vara till utmärkt nytta, ty vem vet hur många båtar som trots banans
längd komma samtidigt ned till älven. Det kan vara flera, ty antalet deltagande båtar är större
än någonsin tidigare. Det blir nämligen tio båtar från Leksand och en från Mora som ställa
upp vid den nya målplatsen i Siljansnäs för den 5,5 km långa färden ned mot bryggan i
samhället. A-klassen omfattar de nya båtarna Kersti, Brudpiga, Sturgubben, Ros'n,
Nygrannen, Vôndalös samt Urvädret från Mora. I B-klassen ställa Môs'n, Truga, Löppa och
Likago upp. Môs'n kommer att ros av ett lag från Yttermo och Truga av ett lag från Noret
med Rune Lindström som rorsman.
Något handicap blir det i år icke fråga om. De nya båtarna äro ju så lika att de självklart böra
få samma startplats. De äldre och mindre båtarna ha fått sin särskilda klass och få alltså de sin
chans. Träningen i år har varit intensiv, och det går knappast någon kväll utan att något av
lagen passerar älven på träningsfärd. Så hårt torde det bli den15 juli, då tävlingen går av
stapeln.
Liksom tidigare defilera båtarna uppför älven kl. 15. Starten är framflyttad till 16,20 för att
Engelbrekt skall hinna ur farozonen. Prisutdelningen förrättas som tidigare i Sammilsdal i
samband med bl.a. fältgudstjänst och på kvällen ges en spelmansstämma med
folkdansuppvisning på Paradplatsen. Spelmännen komma från Orsa och Leksand.
Vid sammanträdet på onsdagen med roddarlagens representantskap behandlades en mångfald
frågor i samband med tävlingen. Vidare förrättades lottning, varvid de deltagande båtarna
fingo sina placeringar.

