Beretning fra Sjællandmesterskaberne på Furesøen
I den forgangne weekend a-oldt Farum Sejlklub vores Sjællandmesterskab. 18 joller fra Jylland, Fyn og
Sjælland – heraf to joller fra søspejderne i Vedbæk - sFllede Fl start, og de ﬁk en weekend på vandet med
frisk vind - masser af kraIige pust og markante vindspring – rigFg Furesøvejr. Lørdag blev der sejlet to
sejlads i Fltagende vind. Især de kraIige pust fra mange retninger var en udfordring for ﬂere besætninger,
og ﬂere end set i lang Fd måLe en tur rundt.

Billede over: W 11031 ChrisFan og Jørgen Iversen (Far og søn) går igennem gaten, en kæntret Wayfarer i
baggrunden.
Billede under: ForhåndsfavoriLerne Mogens Just og Anders Friis på vej med fuld kontrol i gaten. De viste –
som sædvanlig fristes man Fl at sige - ingen nåde og vandt begge sejladser.

I første sejlads drev et af mærkerne i gaten, og ﬂere besætninger var ikke Flstrækkelig opmærksomme på
erstatningsmærket og ﬁk derfor ikke rundet rigFgt med DNF Fl følge. Det er selvfølgeligt superærgerligt,
men hvad der sker. EIer to sejladser var vinden Fltaget så meget, at det blev besluLet at stoppe for dagen,
og det blev Fd Fl fortjente moleøl og håndsejlads.
Da det ikke var muligt at holde fællesspisning på havnen tog en del ud Fl Niels Alslev om aIenen, hvor der
blev hygget med pizza, øl og rødvin på terrassen – kæmpehyggeligt.
Søndag startede med 6-8 m/s og sol fra en skyfri himmel – perfekt sejlvejr. Som det var Flfældet lørdag
Fltog vinden en del over dagen – igen med de for Furesøen så karakterisFske kraIige pust fra alle retninger,
og dagen bød igen på mange kæntringer, og selv ﬂere erfarne besætninger røg på rumpen. Der blev sejlet 3
sejladser, og igen viste Mogens Just og Anders Friis, at de pt. er i klasse for sig selv med to førstepladser og
en andenplads. Dermed genvandt de suverænt Sjællandsmesterskabet med 4 point – et pænt stykke foran
Niels Alslev og Anders Pjetursson fra Farum og med brødrene Riber fra Ho Bugt på en 3. plads.

Der blev begge dage sejlet op-ned-baner, der på trods af de udfordrende forhold særdeles dygFgt blev lagt
af dommer Claus Bidstrup og hans håndgangne mænd, der udover at holde styr på banen, også var der med
det samme ved kæntringer og havarier.
Billede herunder: Baneleder Claus Bidstrup i “Dommerbåde” FASINE

Begge dage øgede vinden en del i løbet af dagen, og det er alFd en vurdering af, hvornår nok er nok - og
a-ænger ud over middelvinden også af styrke og retningsskiI af pustene. Set fra min stol er det en Fl Fder
hårﬁn balancegang. På den ene side skal de besætninger, der mestrer at sejle i kraIig vind naturligvis have

muligheden, når den byder sig, på samme måde som letvejrsspecialisterne skal have det i let luI. På den
anden side er det jo ikke meget ved, at fx kun halvdelen af feltet sejler, mens den anden halvdel står på
havnen og kigger. Vi er der jo grundlæggende for at konkurrere alle sammen mod hinanden – og ikke mindst
have det sjovt.
Næste Wayfarer-stævne er Jyske Mesterskab i Ho Bugt den 15. og 16. august. Der er heldigvis et stykke Fd
Fl, så nogle af os kan nå at få trænet det der spiler-sejlads, hvor masten peger op og sværdet ned…….
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Klik her for at se resultaterne for Stævnet
Billede herunder: Tæt spilersejlads i toppen af Wayfarerfeltet!

Billede herunder: Stævneleder Stephan Nandrup Bus havde ﬂere oﬃcials opgaver, her som startlinjebåd

