kapsejlads

Trofæet for
excentrikere
Kun tre hold var med som udfordrere i Louis Vuitton Cuppen,
der er en af verdens mest prestigefyldte og sagnomspundne
kapsejladser. Årsag: Kun de hurtigste og dyreste både deltager
- og i år fløj de i bogstaveligste forstand henover vandet
Af Camilla Alfthan | Foto Gilles Martin-Raget
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Pradas Luna Rossa er en af de
tre udfordrere ved årets Louis
Vuitton Cup i San Francisco.

M

ed 40 meter høje
vinger og en hastighed, som når op
langt over de 40
knob, er bådene til
Louis Vuitton Cup
i San Fransiscos
bugt de hurtigste, sejlsporten nogensinde har set. Og de er dyre. Så dyre, at kun
tre hold har meldt sig for at udfordre titel
indehaveren Oracle (hvis ejer er softwaregigantens grundlægger, Larry Ellison, også
kendt som en af verdens rigeste mænd),
nemlig Emirates Team New Zealand, Pradas Luna Rossa Challenge og det svenskejede Artemis Racing.
Når de sejler om kap, flyver de bogstavelig talt på vandet. Foiling er betegnelsen
for fænomenet, hvor der er så meget løft i
sværd og ror, at bådene letter. Med Nevadaørkenens varme luft og San Francisco
bugtens kolde vand, er der rigeligt med
vind til manøvren.
Da bådene er så store og kraftfulde, er
det også første gang, at der også er risiko
for ulykker. Så da Artemis kæntrede i foråret og en sejler mistede livet, satte det
cupen på standby. Men kun for en stund,
for Louis Vuitton Cuppen er ikke noget, der
bare kan aflyses, det er nemlig ud over at
være en kvalifikationsrunde til America’s
Cup også en af de mest prestigefyldt kapsejladser, fortæller den australske skipper,
John Bertrand.
“Det er sportsverdenens ældste og mest
prestigiøse trofæ og et, der altid er kæmpet hårdt for. Amerca’s Cup er for excentrikere, og det har ført til dyster mellem
millionærer og milliardærer og de bedste sejlere. J.F. Kennedy var passioneret
America’s Cupsejler, ligesom Rockefellerne, Vanderbilt ... folk fra hele verden har
kæmpet om dette sagnomspundne trofæ.
Et besætningsmedlem mistede livet i foråret, men alligevel er det game on. De sejler til de yderste grænser,” fortæller Bertrand, som skrev historie, da han vandt
sejladsen i 1983 og dermed også brød den
dominans, som amerikanerne havde haft
i 132 år.

40 knob i timen
Da cuppen kom hjem til Australien, blev
der festet så meget, at landet løb tør for
champagne, fortæller han. Sejren var nær
aldrig blevet til noget, da retten i New York
prøvede at stoppe australierne, da de mente, at deres båd ikke opfyldte alle krav.
Kontroverser og retsager har altid ligget slipstrømmen af America’s Cup. Dette
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Tom Cruise var blandt publikum
til årets cup. Og fordi han ikke er en
helt almindelig tilskuer, kom han
også om bord på Emirates Team
New Zeeland under en træningstur.

Louis Vuitton på vandet
Bruno Troublé grundlagde Louis Vuitton Cuppen
for 30 år siden for at samle alle challenger-racene
under en sponsor. Flere af cuppens deltagere var
Vuitton-kunder – blandt dem Harold Vanderbilt,
hvis familie stadig har hans gamle kuffert med initialer. Vinderen af Louis Vuitton Cup kommer efterfølgende til at dyste i America’s Cup, sportens ældste og mest prestigiøse trofæ.
Det afholdes hver fjerde år og betragtes som et vindue mod sejlsportens fremtid, da det altid er den
seneste vinder, der bestemmer, hvordan cuppen
skal se ud. I år er det Oracle-ejeren, Larry Ellison
og hans skipper, Russell Coutts, der som den
eneste nogensinde har vundet cuppen hele
fem gange og for tre forskellige lande.
Vuitton står for al teknologi
Neverfull
Ikat San
inden for tidstagningen af reFrancisco,
gattaerne og dermed også den
7275 kr.
teknik, der i den sidste ende af-

tøj, tasker og accessories, der kredser om den legendariske sejlads, inklusive en kuffert, der er designet til at
rumme America’s Cup-trofæet.
I kollektionen indgår den vandtætte Keepal-taske,
der er baseret på de kufferter, som Vuitton i 1910 skabte
til luftballoner og som sørgede for, at gondolerne ville
flyde, hvis man skulle være så uheldig at gå ned i havet.

Tambour
America’s Cup,
55.125 kr.

gør, hvem vinderen bliver. Det
franske luksusvarehus har desuden skabt en hel kollektion af
The Keepall LV Cup,
15.900 kr.

år har ikke været nogen undtagelse som følge af de
nye både.
AC 72’erne er store som huse og ligner til en forveksling flyvemaskiner. Når de ikke er på vandet, er de
skilt ad og opmagasineret i deres respektive hangarer,
hvor de løbende justeres og fintunes.
“Det er en underlig følelse, første gang båden letter. Det er meget heftigt,” fortæller Dean Barker,
som er skipper for Emirates Team New Zealand.
“Topspeed i den seneste cup var 10-12 knob, hvis
man var heldig. Det var en fysisk, men også passiv sport, hvor meget handlede om fintuning. Nu er
vi som minimum oppe på 20 knob og over 40, når
det går rigtigt stærkt. Så det er en helt anden, adrenalindrevet spænding. Det er meget mere hårdfør,
og man kæmper knob for knob,” fortæller han i holdets luksuslounge, hvor fladskærme viser højdepunkter.
I et halvt år har sejlerne været i San Francisco for
at forberede den store dyst.
95 pct. af tiden går med at udvikle bådene. Holdet består af 100 mennesker – fra ingeniører, designere og havnefolk til besætningsmedlemmerne på i
alt 13 mand.
“I gamle dage lå budgetterne på 5 til maks 20 millioner dollar. I år behøver man op mod 80 millioner
dollar for at have en AC72. Det er et helt andet spil,”

fortæller den franske America’s Cup-veteran Bruno
Troublé, som grundlagde Vuitton Cuppen for præcis
30 år siden.
Når det hele er forbi, skrottes bådene. Alligevel
er det satsningen værd. Da New Zealand vandt cuppen for ti år siden, bragte det investeringer på over 1
milliard dollar til landet.

Det er ikke kun bådene, men også cuppens stærke
personligheder, der fascinerer de fleste. Da Louis
Vuitton fejrer 30-året for deres cup med en fest i
Legion of Honor-museet, er flere af dem mødt frem.
Selve trofæet er placeret for foden af Rodins skulptur Tænkeren, som billedet på hvor meget, der står
på spil.
I tre sæsoner var Bruno Troublé skipper for Baron
For the win
Bich, som havde skabt sig sin formue med lightere
Få skridt derfra ligger Luna
og engangsskrabere. Baronen
Rossa, hvis indgang er tapetvar altid med om bord, hvilket
seret med børnetegninger. Ifølbetød, at franskmanden måtte
ge holdets skipper, Max Sironi,
af med et kompetent besæter deres styrke, at de er et lille
ningsmedlem.
hold, som er tæt på en familie.
“America’s Cup er et
De er kun 80, og mange har
tobådsrace, så enten vinder
været der, siden Luna Rossa
du, eller også taber du. Baron
blev grundlagt i 1997. Folk er
Bich var altid iført en hvid blablevet gift, og der er født børn
zer med guldknapper, og han
America’s Cup-veteran Bruno Trouble
under kapsejladserne, fortælsad bare ved siden af mig for
ler han.
at se, hvad jeg lavede. Når vi
“Patrizio er en meget passioneret sejler, og han
førte, pudsede han mine briller og skrællede appelhar vundet adskillige klasser. Det hele er hans visisiner for mig. Når vi var bagud, fornærmede han
on. Miuccia er også en dygtig sejler, og hele familien
mig. Han havde altid en Air France-billet i lommen,
cruiser sammen i ferierne,” fortæller Max Sironi om
som han viste til mig og sagde: “Troublé, jeg sender
Luna Rossas ejere, Patrizio Bertelli og Miuccia Pradig hjem, hvis du taber. Hvis vi skal tabe, kan jeg selv
da, der også står bag modehuset Prada.
klare det.” Han ville altid styre båden, når vi var tæt

I gamle dage lå
budgetterne på
5 til 20 millioner dollar.
I år behøver man op mod
80 millioner dollar

på målstregen, og fotograferne nærmede sig. Han
elskede det ...
Han var meget stærk personlighed, og jeg lærte meget af ham. Han troede ikke på skoler eller
diplomer. Han sagde, at når du er leder for et firma, er du som en surfer. Du finder en bølge og din
balance alene på surfboardet. Det kan være svært –
men det er dine beslutninger, som tæller,” fortæller Bruno Troublé, som har skrevet en bog i anledning af jubilæet om sportens mange, farverige,
personligheder.
I dag sælges der 30 millioner Bic-produkter hver
eneste dag. Alligevel var Bich aldrig helt tilfreds.
“Han var ærgerlig over at have skabt sig et navn
i køb og smid væk-branchen. Hver gang han prøvede noget andet, gik det galt, og han tabte en masse
penge. Derfor var sejlsporten så vigtig for ham.
For rige mennesker er America’s Cup en måde at
blive historisk på. Som bestyrelsesformand for Prada skriver du ikke historie. Men det gør du, hvis du
bringer trofæet hjem til dit land.”
Emirates Team New Zealand vandt i
forrige weekend Louis Vuitton Cup og går
videre til det egentlige America’s Cup
match race, som begynder 7.-21. september
i San Francisco.

Bådene letter
nærmest fra vandet
under sejlladsen.

