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Succes for sejlerne fra Skælskør 

Siden standerhejsningen den 17.april har sæsonen officielt været i gang og det glæder de unge sejlere sig over. 
Træningen er i fuld gang hver mandag og onsdag fra 16.30 til 19.00, og der er normalt mere end 10 joller på fjorden. Det skaber liv og 
giver de unge sejlere en god ballast til senere oplevelser på vandet. 
 
Kr. Himmelfartsdag afholdt KDY i Rungsted traditionen tro et Kr.Himmelfartsstævne for alle optimistjolle sejlere. Skælskør Amatør 
Sejlklub havde pakket trailerne og stillede med 5 sejlere. 
  
På C banen deltog 4 friske sejlere og Anna, Isabella, Laura og Frederik glædede sig meget til årets første stævne. Lidt surt var det 
derfor at se, at der næsten ingen vind var torsdag morgen. Øresund var helt blank fra Rungsted til Sverige. Men efter en ½ times 
venten kom vinden og alle blev sendt på vandet. Der blev sejlet 4 sejladser og med meget flotte placeringer til Skælskørs sejlere. Laura 
Bjerge Christensen blev nr. 6, Anna Bjerge Christensen nr. 11, Isabella Rohde Hauschildt nr. 19 og Frederik Rich nr. 34. Flotte 
resultater i et stort felt på 42 sejlere. 
  
Hos A sejlerne deltog Nikolaj Bjørk Christensen, men her nåede de kun til 3 sejladser. Det blev til en samlet placering som nr. 20 af 25. 
 
Vores Europajolle sejler Jeppe Christensen har deltaget i et stort ungdomsstævne i Kragenæs. Det er afviklet 14. – 16. maj med 
deltagere i mange andre klasser også. Jeppe fik en flot 31. plads blandt 46 startende joller. 
  
Sæsonen er dermed rigtigt godt i gang, og næste udfordring bliver nordens største jollestævne i Kerteminde i pinsen. Skælskør stiller 
igen stærkt op med i alt 5 sejlere – 1 Europajolle og 4 optimistjoller. 
 
Og sidste weekend i maj holder SAS åbent hus lørdag den 29. maj fra kl. 10.00, hvor alle interesserede kan komme og prøve de 
forskellige joller som sejlklubben råder over. Optimistjoller, Tera, Feva og Laser joller kan prøves, og der er stadig plads til flere sejlere 
i SAS - så fanger interessen ligger mulighederne åbne. Sejlklubben har tøj og redningsveste – bare tag et håndklæde med for du kan jo 
blive våd.  
 
 
 


