
Beretning efter de første to ligastævner i Rungsted og Sønderborg 

Af Thomas Nørregaard Jensen den 2. september 2014 

Først og fremmest vil vi gerne takke Faaborg Sejlklub for at deltage i Sejlsportsligaen og for at lade 

os repræsentere klubben. Sejlsportsligaen består af 18 klubber og der sejles i spritnye J/70'ere, 

som er indkøbt af Sejlunionen til formålet. Bådene er af sportsbådstypen med asymmetrisk spiler 

og kulfiberrig, der gør den virkelig sjov at sejle i! Seks klubber dyster mod hinanden af gangen og 

der sejles efter et højpointsystem, hvor vinderen får seks point, mens sidste båd får ét point. En 

diskvalificering udløser nul point. Der er arrangeret fire ligastævner i løbet af året i Rungsted, 

Sønderborg, Hellerup og Aarhus. Der sejles på meget korte baner med en target time på 12-15 

minutter, der ligger meget tæt på land. For at gøre Sejlsportsligaen så tilskuervenlig som muligt, er 

der desuden kameraer på vandet og enkelte gange i luften, livekommentering og storskærme 

opstillet på land. 

Bruttotruppen består af Max og Michael Rohde, Søren Andersen, Jakob Sørensen, Søren Thomsen 

og Thomas Nørregaard. Til alle stævner er Max skipper og Michael er storskødegast. På de to 

forreste pladser er der udskiftning mellem de fire resterende gaster. Målsætningen har fra starten 

været at kvalificere FSK til ligaen næste år. De bedste 13 klubber kvalificeres til ligaen i 2015, mens 

de fem dårligst placerede klubber må vinke farvel til ligasejlads i 2015. 

Første ligastævne blev afholdt af Kongelig Dansk Yacht Club (KDY) fra den 30. maj til 1. juni og 

deltagerne var Jakob, Søren A., Michael og Max. Hele besætningen var meget spændte ved 

ankomst til Rungsted efter en kort detour forbi Tuborg Havn i Hellerup. Ingen var klar over 

hvordan niveauet ville være ude på vandet, og flere af de andre besætninger så lidt barske ud. Vi 

havde 30 minutter til at træne fredag formiddag før første sejlads startede kl 14.00. Til træningen 

lykkedes det ikke at få spilleren korrekt ned, men da sejladserne kom i gang voldte spileren ingen 

problemer. 

Fredagens vejr bød på frisk vind og vi var tilskuere til flere spilerkæntringer, da vores første start 

var sidst i første flight. Vi brugte de første sejladser på at lære båden at kende og fintune vores 

roller og teknik i båden. Til trods for vores manglende træning i J/70'eren lykkedes det os at 

præstere til den gode side for midten. 

Lørdag startede vi ud i middel vind med en tyvstart og en kendelse som ikke gik vores vej. Vinden 

var springende, men vi "læste" banen rigtigt i de to efterfølgende sejladser og præsterede en 

første og en anden plads. Vinden var aftagende i løbet af dagen og i sidste sejlads blev vi fanget på 

midten af banen i et vindhul. 

Søndag var dagen hvor sponsorerne af Sejlsportsligaen var inviteret ned på havnen for at 

overvære sejladserne. Desværre var der ingen vind før sidst på eftermiddagen. Det lykkedes at 

gennemføre en sejlads, men kort før vores start blev den blæst af grundet manglende vind. 



På land herskede der en god stemning gennem hele stævnet og folk sparrede med hinanden til 

trods for at vi var konkurrenter. I de første sejladser manglede vi krydsfart, men fandt ud af ved 

sparring med de andre hold, at vi hev hækstaget for meget. Vi sluttede stævnet på en hæderlig 8. 

plads. 

Andet ligastævne blev afholdt i Sønderborg fra den 20. til den 22. juni og holdet bestod af Søren 

T., Thomas, Michael og Max. Thomas havde fokken, Søren spileren, Michael storskødet og Max 

rorpinden. Vi ankom tidlig fredag morgen og fik en god træningstur i frisk vind. Det var første gang 

for både Søren og Thomas, så manøvrerne skulle lige øves igennem et par gange. Vindstyrken var 

høj hele weekenden, nok mellem 10-12 sekundmeter det meste af tiden. Fredag sejlede vi stabilt 

med en anden-, tredje- og fjerdeplads og lå omkring midt i feltet. 

Lørdag lagde vi hårdt ud med en førsteplads efterfulgt af placeringer i den sjove halvdel af feltet. 

Om eftermiddagen blev vi dog sendt ind lidt før planlagt, fordi de målte 14 sekundmeter i 

gennemsnit. Blæsevejret passede os rigtig fint, og vi havde forholdsvis godt styr på båden. Som de 

fleste andre formåede vi dog også at spilerkæntre et par gange, men da vi lærte, at tricket var at 

slække bomnedhalet, kom båden hurtigere på ret køl igen. Specielt sejladsen vi vandt, står særligt 

tydeligt i hukommelsen, da vi formåede at kæntre lige før mållinjen og drive over linjen på en 

førsteplads. 

Søndag havde vi lidt mere luft end de to foregående dage, og det viste sig, at vi på det tidspunkt 

virkelig havde fået sejlet os rigtig varme. Vi lagde ud med tre førstepladser og rykkede pludseligt 

godt op på resultatlisten! I den allersidste sejlads gik desværre ikke helt vores vej og vi sejlede en 

femteplads hjem, hvilket bragte os på en samlet fjerdeplads - á point med Hellerup på 

tredjepladsen. I øjeblikket var vi lidt skuffede, men det blev hurtigt vendt til begejstring. I den 

samlede stilling efter Sønderborg rykkede vi op på en femteplads. 

Der var også tid til hygge i Sønderborg, især til festmiddagen lørdag aften, som startede med 

tilblivelsen af omkring 250 Jägerbombs, hvor shotglassene blev væltet i som dominobrikker. Det 

var et syn, som imponerede de fleste sejlere! Maden var rigtig god og der var rigeligt af den. 

Senere på aftenen kom der livemusik og stemningen var helt i top. Alt i alt havde Sønderborg 

Yacht Club arrangeret et fremragende stævne, som vi nød i fulde drag. 


