Skælskør Amatør Sejlklub
Spændingen om klubmestre 2008 er udløst
I fredags (5-9-08) afholdt juniorafdelingen i SAS årets klubmesterskab. Der blev sejlet på en
optimist begynderbane, og en stor b-bane. Desuden deltog 2 Feva besætninger på den store
bane.
Hos C-sejlerne kæmpede 5 unge optimister, der alle er startet med at sejle i år om
klubmesterskabet. Det var 1. gang optimisterne sejlede om kap med start og måltagning og
forventningerne var tårnhøje hos de unge optimister. Laura lagde stærkt ud med at vinde 1.
sejlads, men som i Olympiaden så sejles flere sejladser og 2. sejlads blev vundet af Andreas
og alt var fortsat åbent. Derefter meldte Daniel sig ind i kampen med at vinde 3. og 4. sejlads.
I 5. sejlads fik Mathias kæmpet sig op på en 3. plads tæt efter 1. og 2. plads. Rolf sejlede en
meget stabil serie, hvor han lå fra 2. til 4. placering i alle sejladser
Én af grundreglerne i sejlads er at vi opfører os pænt overfor hinanden og vil have en fair
sejlads – det levede sejlerne fuldt optil og der blev givet ros til alle sejlere af dommer Gerhard
Deneken. Sejlerne har lært en masse i dette klubmesterskab og det har været en fornøjelse at
se optimisterne være på vandet og kæmpe med alle de midler de har. Sejlerne blev også
mindet om spændingen og dramatikken, når man lå ved siden af andre sejlere i startforløbet,
på opkrydset og lige kunne nå op til topmærket, eller når jollen gik i stå i en mislykket vending
og konkurrenterne/kammeraterne sejler forbi én. For disse sejlerne er årets klubmesterskab
også først begyndelsen til en masse spændende og til dels barske oplevelser, der ligger forude
- så hold højde og fart.
Efter 5 gennemførte sejladser vandt Daniel foran Laura, der var 1 point foran Rolf på 3.
pladsen. 2 point efter fulgte Andreas, der havde 2 gode placeringer i 2.og 3., men svingede lidt
henover hele serien. 5.plads tilfaldt Mathias, der i 5. sejlads lå i top 3 hele vejen rundt om
banen.
På den store bane var der også planlagt 5 sejladser, men vinden drillede lidt og blev til sidst
for let til at gennemføre den 5. sejlads.
Hos b-optimisterne sejlede Lasse og Nikolaj og her var spændingen også i top. Nikolaj vandt 1.
sejlads og derefter slog Lasse til med 2 sejre i træk. 4. sejlads der blev gennemført i tynd luft
blev derfor afgørende og her kom Nikolaj bedst fra start og førte hele vejen rundt om banen.
Selvom Nikolaj og Lasse sejlede lige op så siger reglerne, at den sidste sejlads er afgørende og
derfor tilfaldt klubmesterskabet Nikolaj.
I Feva klassen, der for første gang deltager i klubmesterskabet sejlede Jeppe og Niels mod
Hansotto og Jensjakob. Jeppe, der har sejlet i klubbens Feva ved mange stævner i år lagde
hårdt fra land ved at vinde de 2 første sejladser. Jeppe havde lige et ekstra gear, der gav ham
et fartoverskud over hele banen. Så selvom han tabte starterne så sejlede han gentagne
gange udenom Hansotto og Jensjakob. Der var ved at gå knas i samarbejdet mellem brødrene,
men inden 3. sejlads trimmede de sejlene og så kunne de matche den anden båd i fart og
højde. 3. sejlads tilfaldt derfor brødrene, der var opsat på at 4. sejlads skulle startes selvom
vinden var ved at løje af. Dommer Claus Møller Christensen startede den afgørende sejlads.
Brødrene kom godt af sted og holdt 1. pladsen banen rundt og blev derfor klubmester med
mindst mulig margen til Jeppe og Niels. Her skal også nævnes at Niels først er startet på at
sejle lige før sommerferien og ny i sejladsens verden. Godt gået af Jeppe og Niels.
Dermed fik alle sejlerne spænding og ingen klubmester var fundet før sidste sejlads var
gennemført. På land havde forældrene gjort klar til grill og aftensmad, der blev afslutningen på
en begivenhedsrig dag for alle sejlere.
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