Skælskør Amatør Sejlklub
Vellykket klubmesterskab
Juniorafdeling afholdt onsdag den 23. september klubmesterskabet for optimister og Terajoller
som blev udsat fra den 4. september p.g.a. for meget vind.
Forholdene var onsdag væsentlig bedre end den 4. september, selvom enkelte af vores sejlere
syntes der var lidt kraftige pust. Vinden kom fra sydvest og svingede mellem 6 og 9 m/s, så
det var forståeligt at de yngste og letteste havde det lidt svært i pustene.
Optimisterne stillede med 7 sejlere (1 A/B sejler og 6 C-sejlere). Nikolaj som netop er rykket
op fra B til A sejler vandt som forventet alle sejladserne, hvilket naturligvis ikke talte med i
resultatet for C-sejlerne.
C-sejlerne kæmpede godt og det viste sig hurtigt at afgørelsen kom til at stå mellem Anna,
Isabella og Laura. Laura vinder første sejlads, Isabella de 2 næste og Anna den sidste. Anna
og Isabella ender med samme point og Laura lidt efter, så afgørelsen skulle findes ved at tælle
antal førstepladser og så videre. Dermed blev Isabella vinder med 2 førstepladser mod Annas
1. På de følgende pladser kom Maiken som nr. 4, Frederik nr. 5 og Magnus nr. 6. Maiken
kæmpede rigtigt flot efter nogle kæntringer og en masse vand i jollen, og selvom der var
rigeligt vind til begge kom både Frederik og Magnus til start, men holdt ikke til alle
sejladserne. De er heldigvis så unge så de har mange år i jollen endnu og kan sagtens nå at
finde formen når foråret igen melder sig.
Tera’erne holdt det første klubmesterskab efter vi i foråret fik sponseret 3 joller af Lions Club.
Fie, Sabine og Mathias sejler hver sin klubjolle og Lasse sin egen. Fie og Mathias er nye sejlere
fra sidste år og Sabine fra i år og alle 3 gjorde det fantastisk flot – både når der var hårde pust
og i mellemperioderne og kun få kæntringer. Lasse vinder flot alle 4 sejladser og bliver klubmester, med Sabine på en næsten ligeså sikker 2. plads med 3 andenpladser og en tredjeplads. Fie og Mathias havde en god kamp om den samlede tredjeplads, som til slut går til Fie.
Flot var det af alle 11 sejlere og skønt at se de glade ansigter til præmieuddelingen. Næste og
sidste opgave i år er jo Harboe Cup, hvor vi i år stiller med 10 joller. Det er det højeste antal
lokale deltagere i mange år og vi glæder os meget til at se resultaterne.
Alle 4 Tera’er deltager på Noret, de første 4 C-optimister deltager på fjorden og i Kobæk
deltager Nikolaj på A-optimist banen og Jeppe på Europajolle banen. Held og lykke til alle 10.
Klubmesterskab 2009:
Optimist C:
Nr. 1
Isabella Rohde Hauschildt
Nr. 2
Anna Bjerge Christensen
Nr. 3
Laura Bjerge Christensen
Nr. 4
Maiken Kristensen
Nr. 5
Frederik Rich
Nr. 6
Magnus Frederiksen

(3,1,1,2)
(2,2,2,1)
(1,4,3,3)
(4,3,4,4)
(5,DNF,DNS,DNS)
(DNF,DNS,DNS,DNS)

Optimist B:
Nr. 1
Nikolaj Bjørk Christensen

(1,1,1,1)

Tera:
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

(1,1,1,1)
(2,2,2,3)
(4,4,3,2)
(3,3,4,4)

Lasse Olofsson
Sabine Steen
Fie Jannerup
Mathias Henningsen
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