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På tre år har Snekker-
sten Skotterup Sejl-
klub løftet en helt ny 
generation af børn og 
unge ind i klubben. 
Den markante frem-
gang baseres på klas-
siske foreningsværdi-
er som fællesskab og 
kammeratskab, fra 
nybegynder til den 
dygtigste sejler. Nu 
kommer sejlads også 
på skoleskemaet i 
Helsingør Kommune. 

Af
Kirsten Moth

k.moth@hdnet.dk

SNEKKERSTEN: Sammen 
med 1350 andre optimistjol-
lesejlere fra hele verden stil-
ler Snekkersten Skotterup 
Sejlklub i påsken med det 
største felt af sejlere nogen-
sinde til verdens største re-
gatta på Gardasøen i Italien.

10 sejlere fra Snekkersten 
Skotterup Sejlklub deltager i 
kapsejladserne, mens i alt 30 
medlemmer af sejlklubben 
tager med til Gardasøen.

Det er årets første store be-
givenhed i den lokale sejl-
klub i Snekkersten, der de 
sidste tre år har udviklet sig 
med rekordfart gennem et 
stykke opsigtsvækkende 
foreningsarbejde. Et arbej-
de, der i år måske kommer til 
at placere fl ere af de ca. 40 
unge Snekkersten-sejlere 

blandt Danmarks dygtigste 
til sæsonens mange kapsej-
ladser i ind- og udland, og 
som dermed også vil placere 
Snekkersten både på land- 
og søkort.

Fokus på trivsel
En gruppe af juniorsejlerne, 
er netop optaget på idræts-
linjen i Helsingør Kommune 
og dermed kommer sejlads 

nu også på skoleskemaet i 
Snekkersten. 

- En af grundene til, at det 
er gået så godt her de sidste 
tre år, er, at vi hele tiden har 
været tro mod vores værdier 
om det klassiske forenings-
liv. Vi holder et stærkt fokus 
på trivsel, sociale arrange-
menter og på breddearbej-
det. Ud af de værdier sprin-
ger elitesejlerne, fortæller 

formand for ungdomsafde-
lingen i Snekkersten Skotte-
rup Sejlklub, Michael Mel-
bye.

- Vi synes, at de sejlere, der 
har udviklet sig i klubben i 
de tre år, vi har arbejdet med 
en ny målsætning, er så godt 
på vej, at vi nu er klar til at 
tage en ny generation af un-
ge sejlere ind. I en tid, hvor 
rigtig meget foregår foran en 

skærm, tilbyder vi noget helt 
andet her, siger Michael 
Melbye.

I al slags vejr
Noget af det unikke ved sej-
lerlivet er jo, at man tilbrin-
ger så mange timer i det fri, 
både sommer og vinter. En 
gruppe af vores mest ambi-
tiøse juniorsejlere har vinte-
ren igennem, i al slags vejr, 

sejlet hver søndag sammen 
med andre elitesejlere fra 
Øresund.

Michael Melbye er overbe-
vist om, at det er det klassi-
ske foreningsarbejde med 
stærke værdier som fælles-
skab og kammeratskab, der 
har skabt den store succes og 
har fået så mange børn og fa-
milier med. 

Når klubben tager til kap-
sejlads rundt omkring, er 
det ikke blot sejlerne, der er 
på. Det er et familieanlig-
gende, hvor også forældre og 
søskende deltager.

Gør det sammen
- Dét, vi gør, gør vi sammen. 
Om man er nybegynder eller 
en af de dygtigste sejlere, så 
færdes man blandt hinan-
den. Og er man som forældre 
ikke vant til vand og sejlads, 
så er der masser af andre gø-
remål i klubben, som er vig-
tige at få udført. Det hele 
handler om fællesskab, un-
derstreger Michael Melbye.

Forud for verdens største 
kapsejlads Lake Garda 
Meeting, er der arrangeret 
en dansk træningslejr på 
Gardasøen over tre dage for 
de 107 danske optimistjolle-
sejlere, der er med her i 2018. 

Næst efter Hellerup Sejl-
klub er Snekkersten Skotte-
rup Sejlklub den danske 
klub der er repræsenteret 
med fl est sejlere i Italien.

Efter en hviledag med of-
fi ciel åbning og indmarch er 
der fi re dages intensive kap-
sejladser/regatta på den be-
rømte sø.

 

40 unge fra Snekkersten sejler 
ind på den danske rangliste

En gruppe stolte, glade sejlere fra  Snekkersten Skotterup Sejlklub.                          

Kasper Schmeichel, 
Christian Eriksen og 
Simon Kjær ser frem 
til VM-slutrunden 
med stor spænding.

FODBOLD: Det er cirka fi re 
måneder siden, at det dan-
ske fodboldlandshold kvali-
fi cerede sig til sommerens 
VM-slutrunde i Rusland.

Siden har landsholdet ikke 
været samlet, men slutrun-
den har alligevel ligget og lu-
ret som en positiv tanke i 
baghovedet.

Det giver fl ere af landshol-
dets profi ler udtryk for i for-

bindelse med den aktuelle 
landsholdssamling, hvor 
Danmark spiller testkampe 
mod Panama og Chile.

- Selvfølgelig ligger VM i 
baghovedet, for det er en fed 
fornemmelse at vide, at vi 
skal til VM. Det er den stør-
ste scene i verden, og vi glæ-
der os rigtig meget, for det er 
lang tid siden, vi har været 
med.

- Men samtidig har man 
skullet fokusere på næste 
kamp for sit klubhold. Så der 
har ikke været tid til at tænke 
for meget frem, for så mister 
man for meget fokus, siger 
Kasper Schmeichel.

Han suppleres af Christi-
an Eriksen, der jævnligt bli-
ver mindet om sommerens 
store fodboldbegivenhed.

- VM popper op, når man 
lige ser ”VM” på skrift, eller 
hvis man ser en landsholds-
trøje eller et klip fra kvalifi -
kationen.

- VM ligger som noget helt 
specielt ude i fremtiden. He-
le setuppet til en slutrunde 
er jo noget helt andet, end 
når vi har spillet trænings-
kampe i juni de seneste par 
år. Så vi har grund til at glæ-
de os helt vildt, siger Christi-
an Eriksen.

Landsholdsanfører Simon 

Kjær har brugt udsigten til 
VM som en ledestjerne i sin 
genoptræning efter proble-

mer med ryggen og lysken.
- VM gjorde, at jeg blev ved 

med at presse mig selv end-

nu hårdere i genoptrænings-
perioden. VM ligger ude i 
fremtiden som noget, jeg 
SKAL være en del af.

- På den ene eller anden 
måde ved man, at jeg bliver 
nødt til arbejde benhamren-
de hårdt, for den her sæson 
er ikke i nærheden af at være 
slut. VM er prikken over i’et, 
og det er kun sundt at se frem 
mod, siger Kjær.

Onsdag er der 87 dage til, 
at VM i Rusland begynder 
for Danmarks vedkommen-
de med kampen mod Peru i 
Saransk.
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Landsholdsstjerner: VM ligger i baghovedet

VM vil være helt specielt for Christian Eriksen. (Scanpix)

Få dit arrangement med i Tid & Sted. Send en 
mail med informationerne til taud@hdnet.dk
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