Windsurfere til Young Gun Cup i Skærbæk 25. maj 2013.
Young Gun Cup er en stævnerække for unge windsurfere. Der sejles i tre rækker, opdelt efter
sejlstørrelse. A-rækken er de mindste sejl, B-rækken de mellemste og C-rækken de største op til
8m². Sæsonens første stævne løb af stablen lørdag d. 25/5 og fra Ho Bugt Sejlklub var vi af sted
med tre surfere, Anders, Emil og Jonas.

Tæt kamp ved mærkerunding.

Stævnet startede desværre med regnvejr og næsten ingen vind. Der var dog vind nok til at man
valgte at sætte stævnet i gang. Der blev sejledt tre sejladser inden frokost. Det var svære betingelser
og frustrationerne var store i hele feltet. Efter frokosten kom der heldigvis lidt mere vind og nu var
det faktisk muligt at windsurfe.
De svære forhold havde taget på kræfterne hos alle deltagerne, og det sammen med de ændrede
vindforhold vendte også op og ned på placeringerne i B-rækken, hvor alle HBS surferne stillede op.
Anders og Emil kæmpede hårdt om tredje pladsen, mens Jonas efter tre vundne sejladser sejlede sig
op på en delt første plads. Efter en tæt syvende sejlads, hvor føringerne skiftede flere gange endte
Jonas med endnu en sejr og dermed en samlet første plads.

De fleste af deltagerne

Da det er et væsentligt element i Young Gun Cup at alle skal have en succesoplevelse, og helst et
synligt bevis på deltagelsen, startede præmieoverrækkelsen med lodtrækningspræmierne inden den
egentlige præmieoverrækkelse. Der var medaljer til alle udenfor podieplaceringerne, og pokaler til
de tre først placerede.
Det endelige resultat i B-rækken blev at Emil sluttede på en 4. plads, Anders blev nummer tre mens
Jonas endte med en samlet sejr.

Tre glade og stolte HBS drenge med deres præmier. Fra højre Anders, Jonas og Emil.

Efter en spændende dag med masse udfordringer for drengene er de allerede begyndt at glæde sig til
næste afdeling af Young Gun Cup som sejles på Venø d. 9 juni. De unge surfere håber at flere af
deres kammerater vil med.
Lars Thyme

