
Sejlsportsligaens fjerde og afsluttende stævne blev afholdt ud for Aarhus Havn fra d. 5-7. 
september. Team FSK var inden stævnet placeret på en samlet 6. Plads. Team FSK ’s 
målsætning inden ligastarten var at bevare pladsen i ligaen  og gerne en plads i den bedste 
halvdel. Inden stævnet i Aarhus var stillingen helt tæt og få point adskilte 4. og 9. pladsen, så 
der var meget at sejle om. Holdet bestod som i Sønderborg af Max Rohde, Michael Rohde, 
Thomas Nørregaard og Søren S. Thomsen. 
 
 
 
De lækre faciliteter på Aarhus Havn i 
kombination med sensommervejr gjorde 
forholdende perfekte for tilskuerne og 
sejlerne. Banen var placeret tilskuervenligt 
helt op af molen, og der var live 
kommentering på havnen. Stævnet blev 
sejlet i let vind, så hvad der manglede i fart 
og action, blev erstattet af nervepirrende 
sejladser hvor det hele tiden gjaldt om 
bevare farten i båden og finde de områder 
på banen med bedst vindtryk og i den mest 
optimale retning. Dette var meget svært 
helt oppe under land, og der var rigtig 
mange placeringsændringer under en sejlads.  Intet var afgjort før målstregen var krydset.  
 
Vi fik en forrygende start på stævnet.. Vi ligger og kæmper med KDY hele sejladsen og vinder 
med mindst mulige marginal. Så var vi i gang! Herefter lavede vi en 2. Plads og i dagens tredje 
og sidste sejlads ligger vi og kæmper om 3.-4. pladsen, men i en tæt manøvre, hvor vi på 
bagbord halse forsøger at gå bag om en båd på styrbord, snitter vores spiler bagenden på 
styrbord båden og vi må tage en straf og ender på 
5. pladsen. De korte intensive sejladser i 
Sejlsportsligaen er fede og en stor del af charmen 
ved ligaen, da det stiller store krav til 
besætningerne. Man skal i løbet af få sekunder i 
pressede situationer beslutte sig hurtigt og 
herefter udføre manøvrerne hurtigt uden at lave 
fejl.  
 
2. dagen på stævnet bød på en række 
midterplaceringer. Vi havde rigtig god boat-
handling, sejler i det store og hele de rigtige steder 
på banen, hvilket redder os fra ikke udelukkende 
at lave dårlige placeringer grundet fartproblemer. 
Vores helt store problem er, at vi mangler fart på 
krydset i den helt lette vind. Enhver kapsejler kan 
vidst nikke genkendende til den grimme 
fornemmelse det giver.  Vi fik heldigvis rettet op på 
problemet, og fik styr på trimmet til sidstedagen, 



der bød på meget ventetid og kun to sejladser i helt let vind. 
 
 
 
Vi er meget glade og stolte over at have fået lov til at repræsentere FSK i sejlsportsligaen, og 
været med til at vise sejlsportsdanmark, at det er der FSK hører til.  FSK var desuden flot 
repræsenteret på kajen i Aarhus, hvilket flere gange blev bemærket til os sejlere. Fedt at FSK 
gør sig så flot gældende på land! 
 
FSK slutter på en samlet 7. plads i stævnet og en samlet 7. plads i ligaen. Det betyder at FSK 
har mulighed for at deltage i sejlsportsligaen i 2015. Samlet vinder af ligaen blev Hellerup 
Sejlklub.  
 
For de interesserede findes der flere billeder og videoer på Team Faaborg Sejlklubs 
Facebookside og på Sejlsportsligaens officielle hjemmeside.  
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