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MOTIONSLØB: Præ-
støløbet er fortid, 
men arrangøren 
brygger på nye ide-
er. 

Af J.C. Borre Larsen

PRÆSTØ:  Hvis der ikke kom-
mer 100 deltagere, er det slut 
med Præstøløbet. 

Så kontant lød beskeden i 
Sjællandske fra Præstølø-
bernes næstformand, Anne 
Wolsing, før søndagens 17. 
udgave af Præstøløbet. 

Der dukkede aldrig 100 
løbere op. Mens der sidste 
år kom i underkanten af 50,  

mødte kun sølle 25 motioni-
ster op denne gang for enten 
at løbe 4, 8 eller familiesta-
fetten på sammenlagt 5 km. 

- Det er sidste gang, at vi 
laver Præstøløbet. Der er 
simpelthen for meget arbej-
de med det, lød det fra Præ-
støløbernes formand, Sanne 
Tandrup, efter at den sidste 
løber havde krydset målom-
rådet ved stranden.  

Arrangøren stillede med 
15 frivillige, og det var groft 
sagt næsten lige så mange 
som løberne. 

Det var heller ikke den 
nemmeste weekend at ar-
rangere Præstøløbet, der 
tidligere har haft omkring 
300 deltagere. Der var fyldt 
med mennesker på Idræts-

højskolen Bosei, der på 
samme tid som Præstøløbet 
blev skudt i gang, fejrede 
10-årsjubilæum. Dagen før 
havde Bosei afviklet et tri-
atlon-løb, og ude på Møns 
Klint var over 600 løbere 
samlet til South Coast Ultra.  

- Der er nu om dage så man-
ge løb, konstaterer Sanne 
Tandrup. 

Trendy løb
Løbeformandens humør be-
fandt sig dog ikke i kulkæl-
deren. 

- Vi vender tilbage til næ-
ste år med et nyt koncept, 
proklamerede hun med opti-
misme i stemmen. 

- Vi brygger på noget halv-
maraton og noget 10 kilome-

ter i skoven. Det er blevet 
trendy med trailløb og cros-
sløb. Skovbunden er også 
bedre for knæ og ryg, fort-
satte Sanne Tandrup.

De få løbere, der stillede 
op til den sidste udgave af 
Præstø-løbet, fik en herlig 
oplevelse. 

Alle skulle igennem »Den 
blå rute«, der er et stisy-
stem på 2,5 kilometer med 
Præstø Fjord på den ene side 
og Tubæk Å på den anden 
side. Derudover fik 8 kilome-
ter-løberne fornøjelsen af 
Hollænderskoven.  

- Det var et fedt løb med 
vand og skov, som én af de 
forpustede deltagere ud-
trykte det. 

Motionsløb lukker efter  
nyt svigt fra løberne 

Torben Hansen var 56 minutter om at løbe otte kilometer. Som nybegynder er jeg ganske tilfreds, lød det.  Foto: J.C. Borre Larsen

Jens Sørensen ved sin elskede Cadillac fra 1973.  Foto: J.C. Borre Larsen 

PRÆSTØ:  Sæsonen for uden-
dørs vandsport er snart for-
bi. Men ud fra devisen, at det 
er bedre at gøre noget end 
ikke at gøre noget, invitere-
de Aktivt liv ved Fjorden i 
Præstø lørdag til åbent hus. 

Her kunne de besøgende 
blandt andet prøve kanoer, 
kajakker og paddle boards. 
Man kunne også snorkle. 
Værterne havde lavet en 
snorklebane, hvor det gjaldt 

om at finde fire poster, som 
hver gav et bogstav, der til-
sammen dannede et ord 
(fisk). Da Sjællandske kigge-
de forbi, spillede en børnefa-
milie kajakpolo. 

- De er alle medlemmer i 
forvejen, men vi håber, at 
der er nogle andre, som har 
været forbi i dagens løb, som 
får lyst til vandsport  sagde 
Sam Dyring, næstformand i 
Præstø Kajak &  Padle Klub.  

Vandfolket gjorde  
sen reklame 

Bolden fløj frem og tilbage, da denne familie spillede kajakpolo.  
 Foto: J.C. Borre Larsen

PRÆSTØ:  De fede øser skin-
nede om kap på Præstø 
Havn, da »Classic Cars and 
Bikes« holdt sæsonafslut-
ning med en opvisning af 
klassiske amerikanerbiler, 
der også omfattede motor-
cykler, scootere og knaller-
ter på Præstø Havn. Blandt 
de mange flotte biler stod 
der en rød Cadillac.  

- Det er en Eldorado fra 
1973, hentet hjem fra Cali-
fornien for fem år siden, for-
tæller ejeren Jens Sørensen 
fra Svinø og fortsætter: 

- Jeg har med afgifter og 
det hele givet 175.000 kroner. 
I 1973 kostede den små 10.000 
dollars. 

Jens Sørensen fortæller, 
at hans Cadillac er en tro 
kopi af Chuck Berrys Cadil-
lac, som står på et museum i 
Washington. Selv kølerfigu-
ren, en gudinde, er identisk 
med den, som prydede rock 
and roll-musikerens Cadil-
lac. 

- Chuck Berry tog gudin-
den med videre til de andre 

biler,. han havde. Jeg fandt 
min på nettet til 6000 kroner, 
fortæller han. 

Jens Sørensens Cadillac 
har en 8,2 liters motor. Han 
elsker at tage gas på de an-
dre fra klubben, som også 
har en Cadillac. 

- De står med deres nypud-
sede biler, men der ligger 
kun en plæneklipper-motor 
under hjelmen, lyder det 
med et hæst grin fra Jens Sø-
rensen. 

Han går ikke selv så meget 
op i at pudse og nusse sin bil. 

- For mig er det vigtigere, 
at skidtet virker, når jeg dre-
jer nøglen. Jeg vil hellere 
ud at køre nogle ture, siger 
Jens Sørensen, der holder af 
at spænde sin campingvogn 
fra 1970 bag på Cadillac’en. 

Jens Sørensen og de andre 
medlemmer i »Classic Cars 
and Bikes« går nu langsomt 
i efterårs- og vinterhi. 

Til næste forår bliver det 
atter tid til at lufte de legen-
dariske biler.   
 Borre

Chuck Berry-bil  
vist frem på havnen

MASNEDØ: Lokalhistorisk Forening for Vordingborg besø-
ger Vesthavnen på Masnedø. Det sker fredag 13. september 
klokken 15, hvor medlemmer og alle andre interesserede  er 
velkomne.

- Det store projekt med havnen, der skal forvandle Vor-
dingborg til en af Sjællands største erhvervshavne, er lidt 
af et eventyr. Det er investeringer fordelt på havnen og fle-
re virksomheder, der nærmer sig 400 millioner kroner. Det 
er imponerede og et flot visionært projekt, der giver genlyd 
overalt. Det har virkelig fået Vordingborg på vandkortet, 
siger Brian Devantier fra Lokalhistorisk Forening for Vor-
dingborg.

Deltagerne mødes ved bygningerne for enden af havnen 
på Masnedø. Her vil repræsentanter fra havneområdet tage 
imod, vise rundt og fortælle.

Vesthavnen vises frem


