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LOKALT

Videoundervisning, masser 
af sejltid og først og frem-
mest godt kammeratskab. 
Det var brændstoffet, da 24 
unge optimistjolletalenter 
brugte denne uge på at blive 
bedre. 

Foto: David Rosted

SNEKKERSTEN: Cyril Auer 
peger og fortæller på skær-
men, hvor videoen er frosset 
i en bestemt situation. På sit 
brede engelsk fortæller svejt-
seren de unge sejlere, hvad 
de har gjort rigtigt og forkert.

Videoen, hvor sejladserne 
omkring Snekkersten Havn 
gennemgås af elitecoachen, 
er en del af undervisning for 
24 A- og B-klasse sejlere. En 
undervisning, der på samme 
tid er meget elitær og lægger 
vægt på det sociale samvær.

Fra 5-6 til 45 aktive
Netop den balance ser Snek-
kersten Skotterup Sejlklub 

ud til at have succes med i 
ungdomsafdelingen. For et 
par år siden bestod den af 
5-6 unge, der sejlede opti-
mistjoller. 

Nu har klubben 45 junior-

sejlere og dermed en solid 
bredde. Samtidig har klub-
ben fået fem af sine unge sej-
lere rykket op i A-klassen, 
der er det højeste niveau.  

»2017 Optimist Clinic« 

som ugens sejlerlejr kaldes, 
er en del af forklaringen på 
succesen. 

Sidst år fandt »Optimist 
Clinic« sted for første gang. 
Også dengang med Cyril 

Auer som chefunderviser. 
Forløbet var så populært at 
16 af de 24 deltagere er gen-
ganger i år. Resten er ikke 
med fordi de er blevet for 
gamle til at sejle optimistjol-
ler, og nu sejler i andre båd-
typer.

Erfaring og selvtillid
 Blandt gengangerne kan Cy-
ril Auer spore en klar frem-
gang. Mange af sejlerne er 
rykket op i klasser, og han 
har kunnet følge dem ved 
forskellige regattaer og stæv-
ner:

- Erfaring og selvtillid, si-
ger Cyril, da han bliver bedt 
om at fortælle, hvor de unge 
sejlere er gået mest frem.

 Med masser af sejltid, un-
dervisning, teori og prakti-
ske prøver får de unge sej-
lere  gode muligheder for at 
forbedrer sig på det sportsli-
ge plan.

Sociale og »onde«
Men at det ikke kun handler 
om at konkurrere er Michael 
Melbye et eksempel på. Han 
er en af de forældre, der er 
med til at gøre Optimist Cli-
nic mulig.

Forudsætningen for at 
have sit barn med i lejren er 
nemlig, at forældrene også 
yder en indsats. Det kan for 
eksempel være med at lave 
mad, tage eftermiddagsvag-
ter eller hjælpe med opryd-
ningen. 

Den sociale tanke går 
igen i lejren, hvor de unge 
sejlere rystes godt sammen, 
og får et godt socialt samvær 
når de er sammen.

- Det forhindrer dem ik-
ke i at være rigtig »onde« ved 
hinanden, og virkelig kæm-

pe mod hinanden, når de er 
på vandet, fortæller Michael 
Melbye. 

Som forælder og klub-
mand tror han, at klubben 
har fundet den helt rigtige 
balance mellem at have et 
godt socialt liv, og så at have 
muligheden for at udvikle en 
elite.

Den tankegang er helt rig-
tig, mener Jesper Radich, der 
selv er en af de få danske pro-
fessionelle sejlsportsfolk.

Sund model
- Jeg synes, at der er en rig-
tig god sportsånd i Snekker-
sten. Det var også derfor, at 
da mine to sønner gerne ville 
dyrke sejlsport, så valgte jeg 
at det skulle være i Snekker-
sten, siger han.

Optimisterne blomstrer i Snekkersten

For første gang i mands 
minde har Snekkersten Skot-
terup Sejlkub fået udtaget en 
sejler til EM for optimistjoller.

Af Claus Kjærsgaard

SNEKKERSTEN: Det er ikke 
kun fodboldspillere fra FC 
Helsingør, der på grund af 

uventet sportslig succes må 
ændre ferieplaner. Det kan 
også ske for sejlsportsfamiler.

Det gælder i hvert fald for 
familien Melbye i Snekker-
sten, der nu skal til Estland 
i slutningen af juli måned. 
Her skal 12-årige Frederik 
Melbye nemlig dyste i EM.

Frederik Melbye der re-

præsenterer Snekkersten 
Skotterup Sejlkub, er udtaget 
af Optimist Class Denmark 
på grund af sin ranglistepla-
cering.

Dermed har Snekker-
sten Skotterup Sejlklub for 
første gang i meget lang tid 
fået udtaget en sejler til et 
internationalt optimistjol-

lestævne. Hverken Mar-
tin Bjørk-Olsen, der er ung-
domsudvalgsformand eller 
Michael Melbye, der sidder i 
ungdomsudvalget, og er far 
til Frederik kan sige præcist, 
hvornår det sidst er sket.

Udtagelsen kommer fak-
tisk et år før planlagt. For 
godt halvandet år siden lag-

de ungdomsudvalget en tre-
års plan. Målet var at op-
bygge en god bredde på 
ungdomssiden, og så efter-
følgende få en elite. At det al-
lerede i år lykkedes at få en 
deltager med til et internati-
onalt stævne var en uventet 
bonus.

Michael Melbye betrag-

ter det dog stadig som en en-
lig svale:

- Næste år forventer jeg at 
vi vil være en del sejlere, der 
markerer sig internationalt, 
siger han.

Med internationalt me-
nes, at de kvalifi ceres til at 
deltage i EM eller VM-stæv-
ner.

EM-udtagelse ændrede på familiens ferieplaner

Sejlet tjekkes inden start. 

Cyril Auers er svejtsisk træner 
på topniveau. Her fortæller han 
ud fra aktuelle videoptagelser er 
deltagerne. 

En til to daglige sejladser kombineret med masser af teori og eksempler giver deltagerne vigtig erfaring.

William fra Rungsted Sejlklub er assisterende instruktør og giver et par praktiske råd. 

Selv om der også lyttes koncentreres er der også plads til lidt spads.

Af Claus Kjærsgaard
c.kjaersgaard@nsnet.dk

” Jeg synes, at der er en rigtig god sportsånd i Snekkersten. 
Det var også derfor, at da mine to sønner gerne ville dyrke 
sejlsport, så valgte jeg at det skulle være i Snekkersten

Jesper Radich



Som eliteudøver synes 
Jesper Radich naturligvis, at 
den sportslige del er vigtig. 
Men han peger samtidig på, 
hvor afgørende det er et eli-
tesportsudøver også har et 
godt socialt liv. Ellers oplever 
man ofte et stort frafald, når 
eliteudøveren synes at der 
mangler et socialt liv:

- Jeg synes det er rigtig 
sundt, at de her små skippe-
re i hver deres båd, squ godt 
ved, at der er en anden side, 
når de kommer op.

 Den model ser ud til virke 
her i Snekkersten, påpeger 
Michael Melbye. Han hæf-
ter sig ved at lige så benhårde 
konkurrenter de unge er på 
vandet, lige så gode kamme-
rater  er det, når de når i land.

Den sociale tankegang 
rækker længere end til Snek-
kersten Havn. Deltagerne i 
»optimist Clinic« kommer 
fra Snekkersten Skotterup 
Sejlkub, men også fra andre 
sejlklubber i Øresund. 

Den svejtsiske coach har 
to hjælpere fra henholdsvis 
Sletten og Rungsteds sejl-
klubber. De får viden fra den 
dygtige coach, som de kan 
tage med sig hjem.

På samme måde deltager 
en del af Snekkersten Skotte-
rup Sejlklubs begyndere i et 
tilsvarende stævne på Slet-
ten havn. Her deltager en af 
sejlklubbens instuktører og-
så, så hun vender ligeledes 
tilbage med mere erfaring.

På samme måde har 
Snekkersten Skotterup et 
samarbejde med Espergær-
de og Sletten om fællestræ-
ning for de 12-15 årige. Hver 

klub sørger for træningen en 
gang om måneden.

- På den måde gør vi grup-
pen af unge lidt større, kon-
staterer Martin Bjørk-Olsen, 
der er formand for ungdoms-
udvalget i klubben.

Gratis udstyr
Også på et andet punkt tæn-
ker Snekkersten Skotterup i 
nye baner. Unge, der kan vil 

prøve kræfter med sejlspor-
ten behøver nemlig ikke at 
investere i deres eget udstyr. 
Klubben instisterer faktisk 
på at det er den, der stiller 
materialet til rådighed. Det 
er en beslutning, der sparer i 
øvrigt sparer forældre for en 
investering på op til 50.000 
kroner.

- Vi er nok lidt atypiske 
på det område, siger Martin 

Bjørk-Olsen.
Klubben råder nu over 35 

joller men er naturligvis in-
teresseret i et forny materie-
let. Ifølge Michael Melby, der 
også sidder i ungdomsudval-
get er der ved at komme en 
stigende interesse for at sttet 
klubben.

En af de nye støtter er den 
nye indehaver af Café Vitus, 
Beni Berisha, der netop har 

skænket en jolle til klubben:
- Jeg vil gerne støtte ung-

domsarbejdet, som jeg synes 
fungere godt, og så opfatter 
jeg mig også som en del af 
havnen. De unge kommer jo 
også hos mig, siger han.
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ARTANIA BLIVER TIL KL. 16: Tirsdag var det 
krydstogtskibet Prinsendam, der anløb 
Helsingør. I dag er det Artania, der ifølge 
planerne kaster anker på reden klokken 7 
og sejler videre klokken 16. Der er ca. 1200 
gæster ombord på det tyske krydstogtskib. POLITI

Stjal 
hvidevarer 
og løve i 
Hornbæk-
have
HORNBÆK: Politiet har 
fået anmeldelse om, 
at der er begået tyveri 
fra en have til en ejen-
dom på Th orshøj Allé i 
Hornbæk. 

Det er sket for et par 
uger siden, oplyser eje-
ren, som først anmeld-
te tyveriet i forgårs.  

Der er ingen forkla-
ring på, hvorfor den 
vaskemaskine med 
tøj og tørretumble-
ren, som er meldt stjå-
let, stod ude i haven, 
da tyven fi k snitterne 
i dem. 

Men mere natur-
ligt forekommer det, 
at haven også bød 
på en haveskulptur i 
form af en marmor-
løve. Den blev også 
stjålet af de hårdtar-
bejdende tyve. 

Der var i går ingen 
spor af gerningsmæn-
dene. 

Lommetyv 
på spil på 
Kronborg Slot
HELSINGØR: En 61-årig 
amerikansk turist fik 
i onsdags stjålet sin 
tegnebog, mens han 
gik rundt og nød sy-
net af Kronborg Slot. 

Tegnebogen lå i 
hans baglomme, og 
i den lå blandt andet 
kørekort, forskellige 
kreditkort og 3.000 i 
danske kroner.

Tyveri 
fra bil på 
benzinstation
ESPERGÆRDE: Mens 
en 69-årig kvinde var 
inde i butikken på Cir-
cle K-tanken på Hov-
vej tirsdag morgen, 
besluttede en tyv sig 
for at åbne bilens bag-
klap og stjæle en com-
puter fra bagagerum-
met. 

Kvinden har oplyst, 
at hun formentlig ikke 
havde låst bilen i det 
korte tidsrum, hun var 
væk fra den. 

Politiet håber, at 
kameraoptagelser fra 
pladsen kan afsløre 
gerningsmanden.   

berg

24 sejlere fra klubber ved Øre-
sund, samt en enkelt fra Fåborg 
har deltaget i »Optimist Clinic«.

Der kan være lidt trængsel, når udstyret skal hentes og sættes på plads. 


