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Kapsejlads, god vind og store drømme
i Snekkersten

SEJLSPORT: Snekkersten Skotterup Sejlklub afholdt søndag sejlstævnet
Autumn Cup – en af Øresunds største endagsstævner for børn og unge.
Ialt var der tilmeldt 76 joller og 86 sejlere (optimist A/B/C og 29´er-jol-
ler) fra 11 klubber fra hele landet. Septembervejret var optimalt til
sejlads med høj sol, fine vindforhold og pænt store bølger på grund af
pålandsvind.

Der var flere af de yngste optimistsejlere, som var til deres første
sejlstævne, og de havde en spændende dag på Øresund.

- Det er rigtig sjovt at sejle og være sammen med vennerne i klubben.
Jeg kunne godt tænke mig at sejle i de rigtig hurtige både, og måske en-
gang at komme med til OL, siger Emil på 10 år.

- Det er vigtigt for Snekkersten Skotterup Sejlklub at gøre noget ekstra
for de mindste sejlere til vores stævner. Vi gør i klubben meget for at det
skal være sjovt at lære at sejle og hyggeligt at deltage som ny sejler til
stævnerne. Samtidig er der for de lidt større børn og unge god mulighed
for at sejle kapsejlads på højt niveau og at dyrke sejlsporten seriøst, for-
tæller ungdomsafdelingens formand Michael Melbye,.
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Stævnet sluttede af med is, grillpølser til alle samt præmier til alle de
mindste optimistsejlere uanset placering, samt til de dygtigste sejlere i
hver af de øvrige bådklasser.

Snekkersten Skotterup Sejlklub har gennem de sidste flere år været
igennem en stor udvikling. Der er et tæt samarbejde med Helsingør
Kommune og flere lokale skoler om at kombinere skolegang med
sejlads, og det har allerede betydet flotte resultater med dygtige sejlere
på internationalt niveau i både optimist- og 29´er klasserne. Næste
klubsatsning er at opbygge flere dygtige 49´er besætninger – dette er en
jolletype som kendes fra OL.
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