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SEJLSPORT: For nyligt af-
holdt Snekkersten Skotterup 
Sejlklub sit forårs-stævne - 
Jyske Bank Cup. Et endags 
jollestævne, som Jyske Bank 
i Helsingør i mange år har 
støttet op om som sponsor. 
Cheftræner i Snekkersten 
Skotterup Sejlklub, Christi-
an Stahl, fortæller, at der I år 
var hele 72 joller tilmeldt fra 
både Danmark og Sverige, 
og han er stolt over, at vi I vo-
res lokale sejlklub kommer 
så tæt på at kunne slå rekor-
den for Danmarks største 
endags stævne, som er på 86 
tilmeldte joller ifølge Baad-
magasinet. 

Der blev sejlet kapsejlads 
i de tre optimist klasser A, B 
og C samt i jolletypen Feva 
XL. 

- Jeg er meget stolt over, at 
vi oplever den store opbak-

ning til vores kapsejladser 
både på havnen i Snekker-

sten og i seniorafdelingen af 
vores sejlklub, udtaler for-
mand for ungdomsafdelin-
gen Martin Bjørk-Olsen. 

Snekkersten Skotterup 
Sejlklub’s ungdomsafde-
ling opnår for tiden fl otte 
resultater både hvad angår 
medlemstilgang og på kap-
sejladsbanerne rundt om i 
hele Danmark. Dermed er 
Martin Bjørk-Olsen ikke af-
visende overfor, at Snek-
kersten Skotterup Sejlklub 
næste år vil byde ind på et 
af forårets ranglistestævner, 
hvor der bliver konkurreret 
om at komme med til VM, 
EM og NM. 

Snekkersten Skotterup Sejl-
klub, Ungdomsafdelingen

Fuld fart på ski-
bene under Jyske 
Bank Cup. (Privat-
foto)

Deltagerfeltet under weekendens stævne i Øresund. (Privatfoto)

Der var 700 deltagere - langt de fl este svenske - da der i week-
enden var orienteringsløb i Teglstrup Hegn. (Privatfoto)

Lokale resultater
RESULTAT-SERVICE: Hver tirsdag vil der i Helsingør 
Dagblad være en side med lokale sportsresultater i  fl e-
re af de lavere rangerende sportsrækker, som der ikke 
var plads til at få med i mandagavisen. Hvis du fi nder en 
fejl i en stilling, så skriv til sport@hdnet.dk.  

DIN SPORT

Tre skåninger og en dansk 
lykkedes nok en gang
ORIENTERING: »Erfaren mand er god at gæste«, som det 
hedder sig, og erfaren arrangør ligeledes. Det har stort 
set den samme lederstab, både fra dansk og svensk si-
de, gennem de snart 20 arrangementer der er blevet af-
viklet af sin art. Konceptet er det samme. 

De svenske etaper indledes fredag aften, og den 
danske etape holdes altid lørdag formiddag, hvorpå 
der afsluttes lørdag aften og søndag formiddag i Sve-
rige. Det er altid Helsingør Ski- og Orienteringsklubs 
nærskove, der på skift vælges til det danske løb. Sko-
ven skal helst ikke ligge for langt fra færgen, da kørsel-
sestiden så bliver for lang. De fl este deltagere kommer 
med færgen og transporteres til stævnepladsen i bus. 
I 2016 versionen var det Teglstrup Hegn, som udgjor-
de løbsområdet, og trekanten ved legepladsen ved Gl. 
Hellebækvej, der valgt som stævneplads.

Stævneleder Flemming Larsen ser gerne mest mu-
ligt af stævnepladsen bygget op fredag eftermiddag. 
Til det formål havde han fredag formiddag været oppe 
i Nødebo for at hente nøglen til bommen, der skulle 
fjernes for at komme ind med grejet på stævnepladsen. 

Banelægningen var lagt i hænderne på Laus Seir. 
Han havde de mange og korte baner klar, men mang-
lede besigtigelsen af de enkelte poster og opsætning 
af mærkesedler, da han var ude for et uheld. Han faldt 
ned fra en stige og slog sig ret slemt. Banekontrol, John 
Miené, måtte i stedet for gøre banelæggerens arbejde 
ude i skoven, og stævneleder Flemming Larsen måtte 
fungere som banekontrol, da man jo ikke kan kontrol-
lere sig selv. Laus Seir var klar efter uheldet til at lede 
postudsætningen. Løberne udtrykte stor tilfredshed 
med banerne. 

Løberne satte også pris på den velassorterede kiosk. 
Før løbet kunne de få sig en tår morgenkaff e, og efter 
løbet kunne mange af dem nyde den svenske hofret, 
en ristet pølse og en porter. Der blev også langet man-
gen gang kaff e og kage over disken. 

De seneste år har løbstallet ligget på omkring 700. 
Det var også tilfældet i år. 600 havde tilmeldt sig på for-
hånd, og præcis 100 valgte en åbne bane. Tre af dem 
var danskere fra Tisvilde Hegn. Jonas Falck Weber, 
ældste søn, vandt banen, mens Tim Falck Weber, far, 
blev nummer 2 og Lasse Falck Weber, yngste søn, 
nummer 3. 

På løbsdagen begyndte aktiviteten for de før-
ste klokken 6.00, så alt var klart til første start klok-
ken 9.30, og så gik det slag for slag til klokken 13.00, da 
var alle poster og alt grej på plads igen i containeren. 
Flemming Larsen kunne glæde sig over, at alt var for-
løbet planmæssigt, og at vejret artede sig vel. Det er al-
lerede oplyst, at det tilsvarende løb er placeret til den 
17. juni 2017, så det ikke falder sammen med den sven-
ske midsommerfest. Eva Müllertz, HSOK

Rekorddeltagelse ved 
jollestævne i Snekkersten

Resultater fra Jyske Bank Cup Resultater fra Jyske Bank Cup 

A Optimist:
1. Johan From Lauersen – Hellerup Sejlklub
2. Gustav Aasholm-Bradley – Furesøen
3. Isabell Schlegel – KDY/YF
B Optimist
1. Julius Poder Witzke – Skovshoved Sejlklub 
2. Johan Ødum – KDY Rungsted
3. Sofi a Braad – KDY Rungsted
C Optimist
1. Mads Bjerre Andreasen – Vallensbæk Sejlklub
2. Bertram Radich – Snekkersten Skotterup Sejlklub
3. Emilie Ditlev Jørgensen – Skovshoved Sejlklub
Feva XL
1. Julius Østerbye og Emil Brandt – Espergærde
2. Mathilde Hansen og  Mads Christian Taatø – Nivå
3. Ester Bojsen-Møller og Clara – SSS

EM: Det portugisiske lands-
hold må slide hårdt for sco-
ringerne ved fodbold-EM, 
hvor 50 afslutninger blot er 
resulteret i et enkelt mål.

Men i den sidste gruppe-
kamp mod Ungarn onsdag 
aften kommer der langt om 
længe gang i målscoringen, 
lover holdets eneste mål-
skytte i turneringen, Nani.

- Vi kan ikke blive ved 
med at komme med und-
skyldninger om, at bolden 

ikke vil ind, siger Fenerba-
hce-spilleren.

Senest spillede Portugal 
0-0 mod Østrig i en kamp, 
hvor Cristiano Ronaldo blev 
den store skurk ved at sen-
de et straff espark på stolpen 
i slutfasen.

- Vi spillede godt, og vi 
var overlegne mod et meget 
stærkt hold. Vores tid kom-
mer, og det bliver i den næste 
kamp, hvor alle vores skud 
går i mål, siger Nani.

Med kun to point efter 
de to kampe mod Island og 
Østrig skal Portugal vinde 
mod ungarerne for at være 
sikker på at avancere fra den 
resultatmæssigt jævnbyrdi-
ge gruppe.

Endnu en uafgjort kamp 
vil bringe portugiserne i pro-
blemer, fordi det langt fra er 
sikkert, at tre point vil ræk-
ke til en plads i ottendedels-
fi nalen.

- Vi tænker slet ikke på 

uafgjort, sådan er vores men-
talitet ikke, og det ville ikke 
afspejle kvaliteten på vores 
hold. Vi skal selv håndtere si-
tuationen og vinde den sid-
ste gruppekamp. Det er jeg 
sikker på, vi gør, siger midt-
banespilleren Adrien Silva.

Før sidste spillerunde fø-
rer Ungarn med fi re point 
efterfulgt af Island og Por-
tugal, der hver har to, mens 
Østrig ligger nederst med et 
enkelt point.   /ritzau/

Ikke fl ere undskyldninger: 
Portugal lover mål mod Ungarn


