
Æresmedlem Preben Barner Petersen har 50 års jubilæum 

Preben var en af ildsjælene, da Ynglingen skulle introduceres i Dansk Sejlsport. Han 

importerede selv en del ynglinge og startede i et samarbejde med John Mast en 

produktion af master til Ynglingen. 

Det var derfor også Preben, der tog initiativet til udskiftning af klubbens Juniorbåde 

med den moderne og meget velsejlende Yngling. 

Da klubben havde besluttet sig for at starte en optimistjolle afdeling var Preben, som 

alt tid, på pletten, og deltog med stor energi, som en del af det team der skulle skaffe 

penge til investeringen. Der blev skaffet sponsorer og afholdt en række meget succes 

fyldte Disco Sundet arrangementet hen over vinteren, og det betød at der den 

følgende sommer kunne døbes 6 optimistjoller. 

I Dansk Sejlunion arbejdede Preben blandt meget andet for at få startet en 

sejlsportsaktivitet op for fysisk handicappede. I et samarbejde med Codan lykkedes 

det at få indkøbt et antal mini 12 metre, som blev fordelt blandt interesserede 

klubber. 

Det var en stor glæde for Sejlklubben Sundet, da vi i et samarbejde med SBBU kunne 

starte en mini 12 afdeling. 

Det var ikke mindst glædeligt, at klubben på denne måde kunne hædre Preben, som 

kort tid forinden havde modtaget Dansk Sejlunions ærestegn. Et ærestegn Preben 

modtog ikke mindst for sit store engagement omkring sejlads for fysisk handicappede. 

Preben har en lang og flot karriere som international dommer og har været benyttet 

både som dommer og som jurymedlem over det meste af verden. Han var en lang 

periode nærmest husdommer for den internationale Laserklasse. 

Også som umpire ved match race stævner har han slået sine folder og været flittigt 

benyttet. 

Preben har været medlem af Dansk Sejlunions hovedbestyrelse og forretningsudvalg 

samt formand for vores klub i fra 1985-1989 og igen fra 1997-2003. 

Preben er en urolig sjæl. Under et landsjuniorstævne i Mullerup, som den gang var 

base for Botved Boats, begyndte Preben at kede sig. Han lånte en Coronet speedbåd 

og drønede ud af havnen til stor morskab for stævnedeltagerne. 

I dag er Preben en stor hjælp i vores sekretariat og at finde på kontoret, hvor han 

bl.a. indmelder og byder nye medlemmer velkommen. 

Vi ønsker Preben et stort tillykke med jubilæet og glæder os til at fejre det med ham 

ved Standernedhaling på lørdag. 

De bedste hilsner Jens Andreasen og Torben Slumstrup 


