Skælskør Amatør Sejlklub
Flotte resultater af juniorerne fra SAS ved årets største stævne
Weekenden bød på særdeles flot vejr til årets Harboe Cup, hvor Skælskør Amatør Sejlklub
havde sat et imponerende stævne op. Harboe Cup er traditionen for en masse sejlere til at
afslutte en lang sæson og sejlklubbens sponsorer, Harboes Bryggeri, Dong Energy, RGS90,
Bähnke, Skælskør El-Service, Slagelse Kommune, DSR Montage og Beredskabskorpset gør
sammen med de 73 frivillige hjælpere det muligt at afvikle et af landets største stævner.
Lørdagen startede med let til jævn vind, som sidst på dagen tiltog til frisk vind og søndag holdt
den jævn til friske vind. Idelle forhold med masser af sol og glade sejlere.
Juniorerne fra Skælskør Amatør Sejlklub var flot repræsenteret med deltager på både fjorden
og i noret. På noret sejlede 2 mands jollerne 405 og Feva XL. I 405 klassen deltog 2 joller fra
Skælskør og begge med flotte resultater – Mette Holst og Cathrine Borgsted Larsen blev nr. 2
og Jensjakob og Hansotto Kristiansen blev nr. 4. I Feva’erne blev Mikkel Gyldenholm en flot
vinder, sammen med Mathias Hansen fra Egå, mens Jeppe Christensen og Niels Justesen blev
nr. 3. Et særdeles flot resultat, da Niels er startet i Feva’en i år.
På fjorden sejlede optimisterne – B og C rækken indtog på skift banen – med gode resultater
til følge. Lasse Olufsen deltog i sit andet stævne som B sejler og sluttede på en fin 18. plads af
de 35 deltagende joller. I C rækken var Skælskør repræsenteret med hele 4 sejlere – heraf 3
helt nystartede fra i år. Laura Bjerge Christensen, Rolf Nielsen og Daniel Steinbacher deltog i
deres første stævne, mens Nikolaj Bjørk Christensen sejlede sit sidste som C sejler. For de 3
nye var det en stor oplevelse at deltage i det 51 joller store felt. Alle 3 klarede stævnet flot
uden kæntringer eller andre problemer. Laura endte som nr. 45, Daniel som nr. 41 og Rolf
som en flot nr. 35. Nikolaj førte C rækken efter lørdagens 3 sejladser og endte som en samlet
nr. 2 efter søndagens øvrige 4 sejladser.
I Kobæk hvor alle øvrige klasser konkurrerede, blev Frederik Rask fra Kerteminde
sjællandsmester i optimist A rækken. Frederik er tidligere medlem af Skælskør Amatør
Sejlklub og har i en række år trænet på fjorden sammen med sejlklubbens øvrige juniorer.
Nu går sæsonen mod enden for de fleste sejlere, men der vil i løbet af vinteren være
arrangemeneter og undervisning for juniorerne, så de møder friske og med ny inspiration til
sæsonen 2009.
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