Skælskør Amatør Sejlklub
Fra asken til ilden – Sailextreme 2010
Årets største sejlerstævne var igen Kertemindes Sailextreme. Ca. 2.000 sejlere var samlet og
heraf var de 6 fra Skælskør. For nogle var det første stævne blandt rigtig mange forskellige
jolletyper – og det var helt sikkert en stor oplevelse.
Anna, Isabella og Laura deltog på C-banen, som var lagt helt inde under land, Jeppe og Nikolaj
på Europa og Optimist A banerne som lå længst ude og i mellem var Jeppes storebror Thomas
i en 29’er fra YF.
Lørdag bød på tyk tåge fra morgenstunden – så tyk at ingen af vores sejlere nåede at se de
helt store både sejle ud til deres bane. En udsættelse på ca. 1 time hjalp på sejlernes mulighed
for at orientere sig og alle vores blev sendt på vandet. Vinden var let – op til maks. 4 m/s men
det varede ikke så længe, så allerede kl. ca. 14.30 var det slut. Resultatet var sølle 2 sejladser
for optimist A og Europajollerne, 4 for 29’erne, men 5 for optimist C. Til gengæld fik de store
både slet ikke sejlet p.g.a. tåge i Storebælt.
Så efter en dag med meget let vind og aflyste sejladser p.g.a. manglende vind, blev søndagen
en dag hvor alle sejlerne kom fra asken til ilden. 8 - 10 m/s og med pust lige over gik sejlerne
på vandet til en lang dag.
Optimist C- sejlerne kom til gengæld ind som de første - og fik sejlet 2 sejladser inden
dommerne besluttede at det var nok for dem. 7 sejladser i alt var også rigtigt godt. Isabella
endte som en flot nr. 9, Anna som nr. 15. og Laura som nr. 20. Rigtigt flot af alle i et felt på
næsten 50 deltagere. Anna stiller nu op som B-sejler frem over og tillykke med det.
Jeppe måtte desværre sejle ind p.g.a. sygdom og fik dermed kun sejlet een sejlads. Han endte
trods 3 ikke-startet i resten af søndagens sejladser, som en flot nr. 40. Storebror Thomas og
Nina fra YF endte 29'ernes sejladser som nr. 25 af 30.
Nikolaj fik den længste dag. Optimist A sejlerne var længst ude og fik 4 sejladser søndag. Det
var 4 lange sejladser – ca. 1 time for hver og i 10 m/s var det en hård dag. Nikolaj slutter flot
som nr. 150 af de ca. 200 i Optimist A-feltet og ligger nu nr. 99 på ranglisten i Danmark,
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