Skælskør Amatør-Sejlklub
Resultater 2012
Flot start på ranglisten
30/4-2012
Nikolaj Bjørk Christensen fik en flot start på sæsonen i den nye Zoom8 jolle. Nikolaj
deltog i klassens første ranglistestævne på Furesøen. Der deltog ialt 72 sejlere fra
Danmark, men også Norske, Svenske, Finske og Østriske sejlere havde fudet vej.
Nikolaj sluttede på en 54. plads i en stigende formkurve, hvor resultaterne blev bedre
for hver sejlads.
Nikolaj ligger p.t. som nr. 18. på den danske rangliste blandt drengene.

Andet ranglistestævne
15. maj 2012
Nikolaj var i Kolding til TORM Grand Prix, hvor han igen sejlede Zoom8. Lørdagen
blæste bogstaveligt talt væk, men søndagen blev så til gengæld brugt fuldt ud. Med
3,5 sømil til banen var det tidligt ud for at nå første start kl. 9.00. Og formkurven er
stadig god. 2. stævne i jollen bød på bedre og bedre resultater, og søndag aften viste
resultatet en 24. plads af de 44 deltagere.

Blæste ind på podiet
19. maj 2012
Torsdag den 17. maj deltog Nikolaj i Vallensbæk Sejlklubs STARK VSK Grand Prix i
Zoom klassen. Der var 6 sejlere som tog mod til sig og stævnede ud i den kraftige
vind, med pust op til 18 m/s.
Ikke alle gennemførte sejladserne, men for Nikolaj viste resultaterne hans første
podieplads i Zoom'en. en 2. plads blev det til - lige efter Sebastian, som i påsken
vandt bronze ved EM.
Nikolaj ligger p.t. efter 2 ranglistestævner nummer 16 på drengenes rangliste - af 37
deltagende sejlere.

Aktiv pinse
28. maj 2012
Juniorernes pinse var igen i år ret aktiv. Det gjaldt i år som de tidligere år
Kertemindes store stævne Sailextreme. Skælskør sendte 7 joller med ialt 8 sejlere.
Med flere hundrede både og sejlere i Kerteminde og sol fra en klar himmel, skuffede
vinden en del lørdag og sejlerne fik sejlet færre sejladser end forventet. Kun Optimist
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C sejlerne fik sejlet 4 sejladser lørdag, og Skælskørs unge sejlere var godt med. Mads
Plambøck, Alfred Vind Andersen og Valdemar Lind Andersen var alle placeret ca. midt
i det 41 jollers store felt – en præstation som er ganske flot, eftersom det er første
stævne udenfor Skælskørs trygge rammer.
Skælskør stillede med 8 sejlere i 7 joller og søndagen bød på mange gode sejladser
for alle. Anna Bjerge Christensen og Casper Plambøck lå efter lørdagen som en flot nr.
5 af de 12 Fevajoller – en placering som de dog ikke helt holdt søndagen igennem og
måtte således se sig hentet af et par konkurrenter og endte dermed som nr. 7. En
ganske flot placering for det nye team, som deltog i deres første stævne sammen.
Optimist C sejlerne holdt de flotte placeringer og sluttede som nr. 23, 24 og 34 for
henholdsvis Mads, Alfred og Valdemar.
På Optimist B banen sejlede Laura Bjerge Christensen og Frederik Rich sig til
placeringer som nr. 20 og 29 blandt de 43 deltagere og Nikolaj Bjørk Christensen
sluttede som nr. 32 af de 63 Zoom8 joller. En god weekend, hvor alle fik gode
resultater med hjem og masser af erfaring som kan bruges i træningen.

SAS invaderede Næstved.

18. juni 2012
Weekenden har budt på NSK Cup for juniorerne i Skælskør. Lørdag var træning og
'prøv noget nyt', mens søndag var kapsejlads og første afdeling af kredsmesterskabet.
20 Juniorer + forældre var i Næstved, og af stævnets 28 deltagere talte SAS således
mere end 1/3-del.
Lørdagens træning var får både meget øvede og helt nye og Næstveds trænere gjorde
det godt og fik alle på vandet og forberedte søndagens sejlads. Lørdag var ideelt vejr
- 3-6 m/s og sol gjorde at solcremen fra MATAS kom flittigt i brug. Frokosten var på
land og samtidig skiftetid, da eftermiddagen bød på 'prøv noget nyt', som er en
mulighed for at prøve forskellige jolletyper - fra optimist over Feva, Tera, Laser til
Finn jolle, men også surf og kajak. Og surferne blev også brugt til at padle på.
Fælles grill om aftenen er også en fast del af NSK Cup og sejlernes sociale samværd
styrkes meget i en weekend som denne.
Søndag bød desværre fra morgenstunden på 9-12 m/s, så starten blev udskudt og Csejlernes sejlads aflyst. Alle de C-sejlere som havde lyst til at prøve kræfter med
vejret fik dog lejlighed til at komme ud og sejle en halvvindsbane, til stor glæde for
Silje, Daniel og Mads. De sidste 2 var næsten ikke til at hive på land igen - og med
store smil til alle.
De store joller (B-optimist, Zoom, Tera og Feva) blev rykket tættere på havnen, da
dommerbåden havde problemer med at ankre op i Karebæk Fjorden. Banen blev lidt
kortere, men sejlerne fik en ekstra omgang på hver sejlads, så var det fair baner.
Der blev sejlet ialt 4 sejladser for alle de store og resultatet blev:
Optimist B
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1. Laura Bjerge Christensen
4. Frederik Rich
Tera
1. Maiken Kristensen
Zoom8
1. Nikolaj Bjørk Christensen
2. Fie Jannerup
Feva
1. Anna Bjerge Christensen, Casper Plambøck
2. Sabine Steen, Johan Stenbøg
Alle fik en god weekend, på trods af både vand og meget vind.
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