
Beretning Horsens stævne 

Så er sejlsportsligastævnet i Horsens overstået, og uden at sige for meget, så kan jeg god afsløre at det er 

gået bedre end i Skive. Vejret var også i bedre humør end i Skive, og det kan muligvis have været med til at 

smitte af på os i både. Dagen blev dog indledt hektisk, da kaptajnen viste sig at skulle på arbejde, hvilket 

ikke kun fik gjort besætningen nervøs, men som også fik aktiveret samtlige fri medlemmer af 

besætningstruppen. Det hele endte dog relativt udramatisk da en vikar blev fundet til arbejdet, så Faaborg 

kunne beholde sin kaptajn.  Kl. 9.30 havde Faaborg sit 45. min. Træningspas. Vinden var let på en 3-4 s/m, 

og vi fik fornemmet hinanden af, lavet aftaler omkring kommandoer, roller og den gennerelle 

kommunikation. Kl. 13 var første start, som vi var med i. Vinden var steget med et par s/m, men på trods af 

det blev dages resultater tre tredjepladser og en længe ventet førsteplads, hvilket rakte til en samlet 

fjerdeplads, så stemningen ombord var naturligvis god. Men med 22 grader og solskin var det nemt, at 

finde smilene frem som var til overes fra Skive. Lørdagen er den lange dag. Første startet var kl. 10 (som 

Faaborg var i) og der blev sejlet til kl 18. Som støtte var flere fra Faaborg sejlklub kommet, for at se hvordan 

det gik. Vinden var lettere end om fredagen, og meget skiftende. Dagen havde en lidt besværet start, hvor 

det blev til to indledende fjerdepladser, vi skulle dog bare i gang, og dagen rasterende tre sejladser fordelte 

sig på en førsteplads og to andenpladser. Vi havde inden dagens sejladser være glade og stolte over at ligge 

på en samlet fjerdeplads, men havde ikke nogen forventning om at skulle blive der. Efter lørdagens 

sejladser havde vi ikke kun holdt os på fjerdepladsen, men også forbedret den til en samlet tredjeplads. 

Dette havde naturligvis ikke nogen negativ indvirkning på stemningen. Om søndag var vinden steget og 

temperaturen faldet. Heldigvis var flere fra Faaborg var igen kommet forbi Horsens havn for at se på 

seværdighederne, hvilket giver en hel anden ro mellem sejladserne. Første start var kl. 9, og der blev sejlet 

fem sejladser. Resultaterne matchede ikke helt de foregående dage, men med tre fjerdepladser, en første- 

og en tredjeplads sluttede Faaborg sejlklub på en samlet fjerdeplads, kun overgået af KDY, Hellerup og 

Skovshoved. Vores placering, og den præstation som ligger bag, skal ikke kun ses på en resultattavle, men 

blev først rigtig tydelige når de andre klubber fik af vide, at det var første gang vi fire sejlede sammen, at vi 

ikke træner sammen til hverdag, eller normalt sejler i både der blot minder om (BÅDNAVN), at vi heller ikke 

har udtagelser og at vi bor spredt over hele landet. Vi er fantastisk stolte af de resultater som vi har 

præsteret, hvor ikke kun sammentømrede og erfarende besætninger endte bag ved Faaborg, men at også 

tidligere OL-sejlere bliver slået af en lille amatørbesætning fra Faaborg. Weekends resultater betyder, at 

Faaborg rykker op på en samlet syvende plads inden Faaborg, og med en god mavefornemmelse 

fremadrettet i ligaen.   

 


