MORA TIDNING Måndagen den 17 juli 1944

Truga vann sensationellt årets kyrkbåtsrodd
i Leksand
Nya kyrkbåten Brudpiga blev tvåa. Över 10.000 personer åsågo tävlingarna
Under strålande sol gick på söndagen kapprodden mellan kyrkbåtar i Leksand, som blev en
verklig stortävling mellan trimmade byalag och som samlade en rekordpublik på över 10.000
personer. Eftersom nio båtar deltog i tävlingen blev det även i år två heat och segrare blev rätt
sensationellt Truga från Overmo, vilken slog de nya båtarna Brudpiga, Sturgubben och Kersti,
bland vilka man ansett segraren vara given.
Redan vid 2-tiden började folk samlas på bron och vid målplatsen strax söder om denna, och
även utefter stränderna till Dalälven, varför man kunde förstå att den tippade
rekordtillslutningen av publik skulle besannas. Samtidigt härmed försågs kyrkbåtarna, som
samlats nära järnvägsbron, med nummerbrickor för att åskådarna skulle kunna se
ordningsföljden under upploppet, och vidare bytte båtarna besättning, ty från stenkistan
utanför kyrkan och upp till startplatsen ror man om det handicap som skall tillämpas.
Precis kl. 3 defilerade båtarna uppför älven, varvid Per Johannes presenterade båtarna och
deras rorsmän. Att han i det sammanhanget sände en hälsning med Rönnäs-båten Sturgubben
om seger i dagens tävling, får man väl förlåta honom. Starten kunde gå programenligt kl.4
från Västanvik, då Truga, Präktig, Môsn, Lissmona och Likago gåvo sig i väg. Farten blev
hög från början. Truga hade ett handicap på 1 min.54 sek. och kunde gå. i mål som första båt,
nära minuten före Präktig från Laknäs. Fem min. efter första heatet startade det andra, som
räknade sådana storfräsare som Brudpiga, Sturgubben, Kersti, och Urvädret. Jämt var fältet
uppe vid kyrkgrundet och nära jämsides lågo båtarna på älven. Men Oscar Flygar i Västanvik
hejade fram sina roddare och Brudpiga vann heatet före Sturgubben och Kersti. Vid
avläsningen av tiderna befanns det att Truga nått den bästa tiden och segrade alltså med den
nya rekordtiden10.38.5.
Truga är en värdig segrare, ty båten har varit men i alla kapprodder, men aldrig tidigare
vunnit.
Resultat:
Truga
10.38.5
Brudpiga
10.57.2
Sturgubben
11.01.4
Kersti
11.04.7
Urvädret
11.13.9
Präktig
11.36.0
Mösn
11.46.6
Lissmona
11.53.0
Lika go
11.57.1
Efter det båtarna med skummande bogar gått i mål och roddarna skyldrat med årorna under
publikens stormade bifall tågade man genom samhället med spelmän i täten upp till
Samhällsgropen, där ytterligare musik följde och fältgudstjänst hölls av pastor Glen Åkerlund.
Prisutdelningen förrättades av Per Johannes och Erik Olsson. Samtliga lag erhöllo pris och
diplom och Västanvik tog genom sin andraplacering Johan Linds poängpris för alltid.
-m a n.

