
Pressemeddelelse:	  

Faaborg	  vinder	  sølv	  til	  DM.	  

	  
Nicklas	  Boserup	  fra	  Faaborg	  sejlklub	  vinder	  sølv	  til	  DM	  i	  den	  hårde	  Zoom	  8	  klasse	  til	  Torm	  Junior	  
DM	  2015.	  Faaborg	  sejlklub	  var	  også	  repræsenteret	  I	  Optimist	  A	  som	  er	  optimistklassens	  bedste	  
sejlere.	  

Skælskør	  Sejlklub	  var	  i	  den	  forgangne	  weekend	  arrangør	  af	  et	  af	  de	  største	  jollestævner	  i	  2015.	  
Over	  400	  jollesejlere	  deltog	  i	  ”Harboe	  Cup”	  og	  ”TORM	  Junior-‐	  og	  Ungdoms	  DM”,	  og	  Faaborg	  
Sejlklubs	  Nicklas	  Boserup	  vandt	  en	  flot	  sølvmedalje	  I	  Zoom	  8	  klassen	  
	  
Søsætning	  fra	  stranden	  
	  
Området	  omkring	  Skælskør	  bød	  på	  uvante	  ufordringer	  for	  sejlerne.	  	  Zoom	  8	  Klassen	  og	  
optimisternes	  A-‐klasse	  var	  på	  grund	  af	  det	  store	  deltagerantal	  henvist	  til	  Kobæk	  strand	  hvor	  
jollerne	  måtte	  søsættes	  direkte	  fra	  stranden.	  Sejladserne	  var	  placeret	  i	  det	  åbne	  farvand	  ved	  
Kobæk	  Strand	  mens	  der	  i	  ”Noret”	  og	  fjorden	  er	  mere	  beskyttet	  farvand,	  og	  her	  sejlede	  de	  yngre	  
sejlere.	  
	  
Spænding	  til	  sidste	  sejlads.	  

Nicklas	  Boserup	  fra	  Faaborg	  Sejlklub	  formåede	  at	  holde	  spændingen	  om	  DM	  medaljerne	  i	  top,	  og	  
han	  havde	  ind	  til	  stævnets	  sidste	  sejlads	  muligheden	  for	  at	  tage	  DM	  guldet	  med	  til	  Faaborg.	  

“Vi	  er	  I	  Faaborg	  sejlklub,	  som	  jo	  på	  landsplan	  er	  en	  ret	  lille	  klub,	  super	  stolte	  af	  at	  vores	  
engagerede	  ungdomsafdeling,	  med	  både	  frivilige	  forældre	  og	  dygtige	  trænere,	  formår	  at	  løfte	  
vores	  unge	  til	  landseliten”	  udtaler	  formand	  for	  Faaborg	  Sejlklub	  Jakob	  Frost.	  “Det	  betyder	  enormt	  
meget	  for	  vores	  nye	  sejlere	  at	  der	  er	  dygtige	  juniorer	  at	  se	  op	  til	  på	  træningsaftenerne,	  også	  selv	  
om	  det	  sociale	  samværd	  i	  klubben	  for	  mange	  er	  det	  bærende”	  

Årets	  kammerart.	  

Nicklas	  Boserup	  er	  16	  år	  gammel	  og	  har	  sejlet	  Optimist	  jolle	  I	  Faaborg	  sejlklub	  inden	  han	  pga.	  sin	  
alder	  gik	  over	  til	  den	  større	  Zoom8	  jolle.	  –	  Nicklas	  kan	  med	  DM	  resultatet	  føje	  endnu	  en	  flot	  
udmærkelse	  til	  samlingen,	  idet	  han	  I	  torsdags	  blev	  hyldet	  af	  klubbens	  trænere	  og	  modtog	  prisen	  
for	  årets	  kammerart.	  

Bred	  Faaborg	  tilslutning	  

Til	  Junior	  DM	  deltog	  desuden,	  Frederik	  Bløcher	  og	  Magnus	  Bang	  Pedersen	  i	  optimist	  A	  og	  Marie	  
Louise	  Harboe	  og	  Oliver	  Bløcher	  I	  Zoom8.	  

Billede	  fra	  præmieoverrækkelsen	  er	  vedhæftet.-‐	  For	  yderligere	  information,	  henvendelse	  på	  
presse@faaborg-‐sejlklub.dk	  

Mere	  information	  om	  Faaborg	  sejlklub	  på	  www.faaborg-‐sejlklub.dk	  


