Skælskør Amatør Sejlklub
Skælskør sejlere til junior DM
I weekenden deltog 450 sejlere i junior DM for i alt 11 forskellige klasser. Stævnet blev afholdt
på Århus bugten, hvor Optimist og Fevajollerne sejlede fra Egå sejlklub. Skælskør Amatør
Sejlklub repræsenteret med 2 joller – 1 af hver type. Feva jollen bliver sejles af rorsmand
Jeppe Christensen, og Niels Justesen som gast. Optimistjollen sejles af Nikolaj Bjørk
Christensen og han deltog i sølvklassen for optimisterne.
Vejrudsigten lovede god vind og en del byger, og begge dele blev bestemt også leveret.
Vinden lørdag formiddag var ca. 8-10 sekundmeter fra sydvest som kombineret med en strøm
som løb på tværs af bølgerne gav en meget udfordrende cocktail for sejlerne. Første sejlads for
Feva’erne resulterede i en 2. plads, med den senere danmarksmester lige efter på en 3. plads.
Optimisterne nåede ikke at få afsluttet sejladsen, før en byge med vindstød på mellem 12 og
14 sekundmeter tvang dommerne til at annullere sejladsen og sende alle jollerne ind.
Først midt på eftermiddagen var vinden igen nede på ca. 8-10 sekundmeter og sejlerne drog
atter på vandet. Både Feva’er og Optimistjoller fik 2 sejladser om eftermiddagen – hvilket gav
en foreløbig samlet 3. plads til Jeppe og Niels og en foreløbig samlet 25. plads til Nikolaj efter
han i en af sejladserne fik strafpoint for at være på den forkerte side af startlinien inden start.
Søndag bød på lignende forhold – dog en vind mest omkring 8 sekundmeter, hvilket var gode
betingelser for at afviklet de sejladser som manglede. Feva’erne fik 4 sejladser og Optimister
fik 3 sejladser inden der igen kom en byge og satte en ende for sejladserne – denne gang med
sigtbarhed på ca. 20 meter og op til 16 sekundmeter vind.
Resultatet blev at Jeppe og Niels endte på en flot 2. plads af de 27 deltagende joller og fik
dermed sølvmedaljerne om halsen. Nikolaj endte på en 15. plads af de 38 deltagende
Optimister i sølvfeltet – et flot resultat i Nikolajs første DM. Nikolaj sluttede sågar 5. sejlads af
med en fornem 3. plads.
Næste opgave for sejlerne er klubmesterskabet i SAS, som afvikles fredag den 4. september
kl. 16.30 på Skælskør Fjord, med mindre vejrguderne sender for meget vind på fjorden. Og
dagen efter tager 4 optimistsejlere til Havnsø for at deltage i et weekendstævne her. De 4 er
Isabella Hauschildt, Anna Bjerge Christensen, Laura Bjerge Christensen og Nikolaj Bjørk
Christensen.
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