
24     HelsingørDagblad    Fredag den 18. marts 2016    

FREDAGSSPORTENFREDAGSSPORTEN

Hver onsdag er op mod 100 
folkepensionister i fuld vigør 
på gulvet i Helsingørhallen.

Af Andreas Mayerhofer

GYMNASTIK: Mens tonerne 
af Lisa Ekdals bløde svenske 
stemme glider ud af højta-
lerne, taler en instruktør stil-
le og roligt ud over forsam-
lingen, hvordan den næste 
øvelse skal laves. 

Gulvet i Helsingørhallens 
er fyldt med gymnaster, der 
liggende adlyder ordrene. 

Det er pensionistklubben 
Helsingør Senior Idræt, som 
hver onsdag indtager den 
store hal på Gl. Hellebækvej.

- Bortset fra at man så skal 
tidligt op, så er onsdag altid 
en dejlig dag, fordi man skal 
her over. Gymnastik er godt 
for systemet, og så får man jo 
også snakket med en masse 
mennesker, så jeg nyder det, 
siger Jørgen Hansen, som er 
bestyrelsesmedlem i Helsin-
gør Senior Idræt.

Stort fremmøde
Klubben er i øjeblikket i gang 
med den 19. sæson. Det er en 
forening, som har til formål 
at fremme idrætten for ældre 
borgere i Helsingør Kommu-
ne. Det er en gedigen succes, 

hvor der er en lille håndfuld 
på venteliste, mens der er 
129 på medlemslisten.

- Det er selvfølgelig ik-
ke hver gang, at vi er 129 om 
onsdagen, men der er gene-
relt et fl ot fremmøde. Vi har 
også en god instruktør, som 

folk er glade for, siger Jørgen 
Hansen.

Gymnastikken er natur-
ligvis doseret således at den 
passer til den gruppe, der 
skal udføre den. Der ind-
ledes med opvarmning og 
bevægelse, inden der er af-

spænding, udstrækning og 
til sidst slukkes lyset i den 
store hal og så er der dømt 10 
minutters afslapning. Alt det 
er ordnet på halvanden time.

Flere af deltagerne går der 
fra over til dans, hockey eller 
andre aktiviteter. Her er Jør-

gen Hansen dog ikke med.
- Mine knæ kan ikke hol-

de til det længere desvær-
re. Jeg har i mange år spil-
let fodbold og i endnu fl ere 
har jeg været orienteringslø-
ber, men det duer ikke at lø-
be rundt i skovene længere 

med mit bentøj, desværre. 
Men så er det jo godt, at man 
har denne mulighed, kon-
staterer Jørgen Hansen, in-
den han lister ind ad døren 
til den mørklagte hal og læg-
ger sig på sit håndklæde. 

Seniorer fylder Helsingørhallen

Hver onsdag fylder seniorgymnasterne gulvet i Helsingørhallen. (Foto: Lars Johannessen)

SEJLSPORT: På torsdag stiller 
den lokale Snekkersten Skot-
terup Sejlklub til start med 
seks talentfulde optimist-
jollesejlere i verdens største 
kapsejlads for en enkelt jol-
leklasse. 

I 2012 opnåede regattaen 
’Lake Garda Optimist Meet-
ing’ Guinness-rekorden 
for fl est deltagende sejlere 
med hele 1.055 startende 
optimistjoller. I år er det 34. 
gang, at denne regatta afhol-
des, og det forventes at lige 
under 1.000 deltagere fra 30 
nationer stiller op. 

Danmark er den fjerde-
bedst repræsenterede na-
tion med 45 deltagende sej-
lere - lige efter Tyskland, 
Italien og Sverige. 

De seks sejlere fra Snek-
kersten Skotterup Sejlklub 
har forberedt sig grundigt 
til denne tur til Gardasøen i 
Italien. De har sejlet og træ-
net gennem hele vinteren, så 
der er ingen tvivl om, at de 
unge sejlere glæder sig til at 
komme af sted. 

Nye sejl
Udstyret er også helt i top. 
De lokale sponsorer, Jyske 
Bank, Danbolig, Helsingør-
Snekkersten Rotaryklub og 
Restaurant »Hos Poul« har 
sammen med det lokale sejl-
loft på Helsingør Nordhavn 
Onesail blandt andet sørget 
for, at alle seks optimistjoller 
har nye sejl, når de stiller til 

start i Italien. 
- Det giver lidt ekstra selv-

tillid at sejle med det samme 
sejl, som vandt VM i 2015 for 
optimistjoller, siger Frederik 
Melbye, som er en af de unge 
sejlere fra Snekkersten. 

Martin Bjørk-Olsen, for-
mand for ungdomsudvalget 
i Snekkersten Skotterup sejl-
klub, udtaler: 

- Det har været en utrolig 
positiv oplevelse at se, hvor 
stor opbakning der er til de 
unge mennesker, når vi har 
taget kontakt til vores man-
geårige sponsorer og det lo-
kale erhvervsliv. 

De seks sejlere skal yder-
mere deltage i en fælles 
dansk træningslejr, som 
starter søndag den 20. marts 
og varer i tre dage. Her er det 
nogen af Danmarks bedste 
optimistjolletrænere, som 
giver alle de danske børn det 
bedste udgangspunkt for at 
klare sig godt, når det første 
startskud lyder. 

 Elisabeth Reinholdt, 
 Snekkersten Skotterup Sejlklub

Seks sejlere er klar til gigant-regatta
Sammen med den helt nye jol-
letrailer og de nypudsede  er det 
unge hold fra Snekkersten Skot-
terup Sejlklub 100 procent klar til 
turen til Italien. Fra venstre: Anna 
Vølund Stahl, Frederik Melbye, 
Kristoffer Stahl, Annabell Valeur 
Olsen, Marius Melbye og Jona-
than Weimann. (Privatfoto)


