
Endnu en fantastisk weekend for FSK sejlere 
Faaborg sejlere har i weekenden 5. – 7. september deltaget i flere stævner. 

Faaborg sejlklub har denne weekend været repræsenteret i 3 forskellige klasser under Aarhus 

festuge cup og ungdoms sejlere i optimist C og B samt Zoom 8 har deltaget i Fyens mesterskab på 

Thurø. Der blev i alle klasser sejlet flotte placeringer hjem. 

Begge stævner har været præet af meget lidt vind fra skiftende retninger, men vejret har ikke gjort 

sejladserne mindre intense. Sejlads i stille vejr kræver evnen til at tro på sig selv og holde 

koncentrationen hele tiden, et enkelt ukoncentreret øjeblik kan føre til dyrbare fejl, der kan være 

næste umulige at rette op på igen. 

Specielt sejlsportsliga stævnet under Aarhus fest uge skal nævnes, med en samlet 7. plads ovre 

årets 4 stævner er Faaborg sejlklub sikret en plads endnu et år i sejlsportens superliga. Faaborg 

sejlklubs deltagere i stævnerne har været skipper Max Rohde med skiftende gaster Michael 

Rohde, Søren Thomsen, Thomas Nørregaard, Jakob Sørensen og Søren Andersen. 

Ved Aarhus festuge cup deltog Faaborg sejlere både i Folkebådsklassen og J-80 klassen. Også her 

blev det til flotte resultater, Folkebåden Cirkeline godt nok med Hellerup skipperen Søren Kæsel 

vandt suverænt stævnet til trods for et, ihærdigt forsøg af FSK formand Jakob Frost med gasterne 

Michael Møller og Anders Bangsgaard på at vippe Hellerup sejleren af pinden, det lykkes dog ikke 

og de måtte derfor tage sig til takke med en flot anden plads. 

Også i J-80 klassen var der en Faaborg deltager, Mads Wedel Andersen deltog med sin efterskole i 

en af skolens både. Den unge besætning som udelukkende bestod af efterskole elever der kun 

havde haft få ugers træning i båden endte på en samlet 6. plads foran skolens 2 andre 

besætninger. 

I fyens mesterskabet på Thurø var Faaborg sejlklub ligeledes repræsenteret med et flot antal 

sejlere og også her flotte resultater. 

Optimist C 

Frederik Bløcher   2. plads 

Kristian Kirch   3. plads 

Lasse Hinz    6. plads 

Optimist B 

Magnus Pedersen   1. plads 

Zoom 8 

Marie-Louise Harboe   1. plads 

Laurits Odde Damsgaard   2. plads 


