
Skælskør Amatør Sejlklub 
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Skælskør sejlere i front både i Sorø og Havnsø 
 
Danske Bank Cup og DM 

Weekenden 28-29 august bød på megen aktivitet for juniorerne fra Skælskør Amatør 
Sejlklub. Der var 6 sejlere på vandet, nogle på Sorø Sø og nogle i Århus bugten. 
 
Sorø Sø dannede rammen om den årlige Danske Bank Cup, hvor Skælskørs B og C 
optimister normalt deltager så mange som muligt. Stævnet er godt for alle de nye og 
nyere sejlere, da sejladserne foregår tæt på land og i meget trygge rammer. I 
weekenden deltog 2 B sejlere og 2 C sejlere. Anna og Laura Bjerge Christensen 
sejlede mod 9 andre B sejlere og sluttede flot som nr. 6 og 7. 
 
Der deltog i alt 18 C sejlere og fra Skælskør var Isabella Rohde Hauschildt og Frederik 
Rich med helt fremme. Isabella tog sejren suverænt med 4 første pladser og rykker 
dermed op som B sejler. Frederik deltog i sit andet stævne totalt og sluttede som på 
en fornem 3. plads. Frederik var tæt på at vinde en af sejladserne foran Isabella, men 
i sidste del af sejladsen fik Isabella listet sig forbi. 
 
På Århus bugt blev der kæmpet om Danmarksmesterskaberne i mange jolleklasser. I 
Europe jolle blev Jeppe Christensen nr. 26 af 35. I optimist A rækken blev Nikolaj 
Bjørk Christensen nr. 98 af 128 deltagende joller. 
 
Havnsø KAPsejladsen 

Lørdag den 4. september deltog 5 sejlere fra Skælskør i Havnsø KAPsejladsen. Vejret 
var flot – med mellem 2 og 6 sekundmeter vind, viste Sejerø bugten sig fra den 
flotteste side da Havnsø Sejlklub afholdt kapsejlads for juniorer 
 
Fra Skælskør Amatør-Sejlklub deltog Frederik Rich i Optimist C, Isabella Rohde 
Hauschildt i Optimist B og Fie Jannerup, Lasse Olofsson og Nikolaj Bjørk Christensen i 
Tera. Og fra første sejlads viste alle sejlere at de var kommet for at være med i 
toppen af hver deres felt. 
 
Isabella vandt første sejlads og straks var de øvrige deltagere mere opmærksomme 
på hvad hun foretog sig. Isabella ender på 3 pladsen med samme point som nr. 2. 
Frederik leverede 5 flotte sejladser – med 2 og 3 pladser som samlet også gav en 3. 
plads. 
 
Tera feltet var domineret af sejlere fra Sejlklubben Køge Bugt, men Skælskør sejlerne 
viste bedre takter. Fie endte som nr. 5, Lasse som nr. 2 i skarp konkurrence med 
Nikolaj som vandt.  
 
Formen til Harboe Cup er dermed godt på vej og de kommende weekender byder på 
flere stævner, ligesom det lokale klubmesterskab afvikles i denne uge. 
 


