Skælskør Amatør-Sejlklub
Resultater 2011
Første afdeling af Torm Grand Prix.
29. maj 2011
Weekenden har trods masser af vand fra oven budt på første afdeling af årets Torm Grand Prix
for juniorer. 2 af juniorerne har været i Kolding sammen med ca. 200 andre sejlere, trodset
vejret og sejlet 8 flotte sejladser. Vejret var meget vådt og med vindstød op til 16
sekundmeter, var det til tider kapsejlads for de sejeste sejlere i Danmark.
Mathias Dahl Pedersen deltog i sølvfeltet hos optimistjollerne, og leverede lørdag flotte
placeringer med 2 førstepladser som de bedste. Selvom søndagen også bød på en tyvstart,
endte Mathias flot på en 4. plads blandt de 32 deltagere. Nikolaj Bjørk Christensen deltog i
guldfeltet hos optimisterne sammen med 117 andre. Stævnet var samtidig 2 afdeling af
udtagelserne til landsholdene til VM, EM og NM. Nikolaj leverede også pæne placeringer, med
en 10. plads som den bedste. Samlet endte Nikolaj som nr. 57 af de 118 sejlere.
Sidste weekend deltog Jeppe Christensen i Europajollernes første Torm Grand Prix.
Her var det til gengæld let vejr, og det var derfor de letteste sejlere der var længst fremme i
feltet. Jeppe sluttede som nr. 59.

Igen flotte resultater til SAS
14. juni 2011
Endnu 2 stævner har haft deltagere fra Skælskør med på banerne. Først BDO Cup i Rungsted,
hvor Mathias Dahl Petersen og Nikolaj Bjørk Christensen deltog i Optimist A. Stævnet var dog
præget af meget let vind, hvilket gjorde forholdene meget svære og resultaterne var også
meget skiftende for mange af sejlerne.
Mathias slutter som nr. 20 og Nikolaj som nr. 17.
Dernæst gjaldt det Sailextreme i Kerteminde, hvor Mathias og Nikolaj igen deltog, denne gang
dog med selskab af Jeppe Christensen i Europe Jolle, Frederik Rich i Optimist C og Anna Bjerge
Christensen/Sabine Steen i Feva.
Det blev til lange dage på vandet, men også gode oplevelser blandt de mange sejlere. Frederik
slutter som en flot nr. 16 af 50, Jeppe som nr. 43 af 56, Mathias som nr. 132 og Nikolaj som
nr. 83 af 166 mens Fevaen med Anna/Sabine i første stævne - og efter kun få træninger endte
som nr. 10 af 18 joller. Meget flot.

Skælskør invaderede NSK Cup
27. juni 2011
I weekenden deltog Skælskørs sejlere i den årlige NSK Cup i Næstved. 10 sejlere fordelt på 9
joller deltog fra Skælskør Amatør-Sejlklub og dermed var der repræsentation i alle klasser ved
stævnet.
Lørdagen gik med træning og mulighederne for at prøve andre joller end dem sejlerne normalt
sejler i, og aftenen bød på godt grillvejr og rig mulighed for at fylde depoterne op til søndagens
kapsejlads.
Desværre var vinden søndag så svag at det næsten så umuligt ud. Ud kom jollerne dog og
efter kort ventetid, kunne sejladserne sættes i gang i en let vind fra syd-øst. Der blev sejlet i
alt 5 gode sejladser og resultaterne taler for sig selv. Optimist A, B og C samt Feva og Tera
blev alle vundet af Skælskør sejlere, og i Optimist A, Tera og i Zoom 8 var nr. 2
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også fra Skælskør. I alt 5 guld og 3 sølvmedaljer – det kan næsten ikke gøres bedre.
Resultaterne var:
Feva: Nr. 1 Johan Stenbøg/Maiken Kristensen
Tera: Nr. 1 Fie Jannerup, nr. 2 Sabine Steen
Zoom8: Nr. 2 Anna Bjerge Christensen
Optimist A: Nr. 1 Nikolaj Bjørk Christensen, nr. 2 Mathias Dahl Petersen
Optimist B: Nr. 1 Laura Bjerge Christensen
Optimist C: Nr. 1 Frederik Rich, nr. Sofie Steen

Juniorerne igen aktive på kapsejladsbanerne
25. august 2011
Kapsejladssæsonen er nu på vej ind i sin sidste fase. Efteråret står snart for døren, men først
skal de unge sejlere på vandet rundt omkring i Danmark. Onsdag den 24. august afholdt vi i
SAS en sejlads for vore helt nye sejlere. Sejladsen var en TORM enkel kapsejlads - en slags let
indføring i kapsejladsens verden. Præmier til alle og store smil på læberne blev resultatet. I weekenden 27-28. august drager ikke mindre end 11 sejlere rundt i landet. Lørdag deltager 8
sejlere i Sorø Sejlforenings Danske Bank Cup. Stævnet er kun for Optimist B og C sejlere, og
vi er flot repræsenteret. Vores træner Jeppe tager til Århus og Mathias og Nikolaj tager til Egå
- alle 3 for at deltage i Torm Grand Prix og Aarhus Festuge stævne.

Resultater fra Sorø og Egå
5. september 2011
Vores dygtige unge sejlere har den 27-28 august været i både Sorø og Egå med standeren fra
SAS.
I Sorøs Danske Bank Cup deltog 8 af de yngste sejlere, og i Optimist B rækken sluttede
Frederik Rich som nr. 2 af de 3 deltagere, mens det blandt Optimist C rækkes 22 deltagere
blev til førlgende resultater:
Sofie Steen 3
Alfred Vind-Andersen 9
Benjamin Andersen 11
Johanne Lind Andersen 15
Valdemar Lind Andersen 17
Malte Barholt Rasmussen 18
Daniel Kabell Lindeholm 19
I Egå deltog Jeppe, Mathias og Nikolaj i Torm Grand Prix. Jeppe sluttede som nr. 50 af de 74
Europe joller, Mathias som 71 og Nikolaj som nr 79 af de 104 Optimist A sejlere.

Klubmesterskab, kredsmesterskab og Harboe Cup
28. September 2011
Vi sluttede sæsonen med klubmesterskab og Harboe Cup (som også er anden dle af
kredsmesterskabet).Klubmestre blev:
Feva: Sabine og Johan
Tera: Casper
Optimist A: Nikolaj
Optimist B: Frederik
Optimist C: Sofie
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Og Harboe Cup blev et stævne med fantastisk stor opbakning lokalt fra. SAS stillede med 16
både – og 18 sejlere. Heraf var de 17 fra juniorafdelingen. Alle med rigtigt flotte placeringer til
følge. Harboe Cup var igen sidste afdeling af kredsmesterskabet i Sydstævnekredsen. Vi fik
også her vores del af kredsmestrene….
Feva: Laura og Anna
Tera: Fie
Optimist A: Nikolaj
Og resultaterne fra Harboe Cup er:
Feva : Anna og Laura nr. 3, Sabine og Johan nr. 9
Tera : Casper nr 1., Fie nr. 5, Maiken nr. 17
Optimist A: Nikolaj nr. 23
Optimst B: Frederik nr. 28
Optimist C: Alfred nr. 24, Silje nr. 26, Sofie nr. 36, Daniel nr. 48, Rose nr. 53, Laura Elmann
nr. 55, Malte R nr. 59, Valdemar nr. 60

Gammelgade 23, 4230 Skælskør, www.sejlsas.dk

