Emil og Jonas laver gode resultater i slalom/formula ranglisten

HBS’ dygtige junior windsurfere Emil og Jonas er i år gået et niveau op i forhold til at
deltage i konkurrencer. Efter sidste sæson, hvor de deltog i Young Gun Cup og nogle
få Open Fun stævner, er de i år med i den danske ranglisteserie.

Årets første stævne fandt sted i Nivå 9-10. maj. Det var et stort stævne med mange
deltagere, da der udover slalom/formula også sejlet i klassen Kona One.
Lørdag blev der sejlet formula i svære forhold med springende og stødende vind samt
store bølger mens der søndag blev sejlet slalom. I et stærkt juniorfelt, som bl.a.
tæller den nykåret junior verdensmester i formula Casper Jepsen, klarede HBS
drengene sig godt. Casper blev, måske ikke helt uventet, bedst placeret junior, Niklas
Lillelund nr. 2 mens Jonas og Emil blev hhv. 3’er og 4’er.
I den samlede stilling blev Jonas nr. 16 og Emil nr. 18 ud af 41 deltager i
slalom/formularækken.

Juelsminde sejlklub stod for det andet stævne i rækken. Også her var der et meget
stærkt juniorfelt til start. Lørdag var der super gode slalomforhold, og efter tre
runder slalom lå Jonas i front, med Casper Jepsen og Emil lige i hælene. Der var kun
et point mellem hver. Søndagen bød på lidt mindre vind og derfor blev der sejlet
formula. Det vendte op og ned på stillingen. Lokale Casper Jepsen viste sig som en
værdig verdensmester og sejlede sig op på 1. pladsen. Casper Sloth, en anden lokal
surfer, sejlede sig også op i stillingen og blev nr. 2. Det betød desværre at Jonas og
Emil faldt lidt tilbage og igen blev hhv. 3’er og 4’er.
I den samlede stilling rakte det til en 22. plads for Jonas og en 24. plads til Emil ud
af de 38 deltagere.
Efter de to første stævner ligger Jonas nr. 3 på ranglisten, med bare 2 point op til
Niklas Lillelund på 2. pladsen. Emil har som samlet nr. 4 lidt længere op til toppen.

Drengene er nu i fuld gang med træningen til det næste stævne, Nordisk Mesterskab,
som løber af stablen 19-21. juni. Stævnet finder sted i Rønbjerg og tæller også med
på den danske rangliste.

Billederne er fra hhv. slalomsejladserne lørdag, formulasejladserne søndag samt fra
præmieoverrækkelsen.
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