Nordisk mesterskab / Rønbjerg Open 2016

Nordisk Mesterskab Slalom junirorækken

I dagene d. 17., 18. og 19. juni blev der afholdt nordisk mesterskab i windsurfing slalom og
formula i Rønbjerg. Stævnet tæller også som 3. afdeling på den danske rangliste.
Fra HBS stillede Jonas, Emil og Kasper Thrane til start. Fredag startede med vindstille, sol
og varme. Så formiddagen gik med at hygge på stævnepladsen mens vi ventede på
vinden. Og sidst på eftermiddagen kom der nok til at der kunne sejles formula. Der blev
afviklede 4 sejladser. Og da vinden fortsatte med at tage til, blev de sidste 2 sejladser
afviklet i hård vind og krævende forhold. De 4 sejladser var nok til at der kunne kåres
nordiske mestre i de forskellige klasser. Emil sejlede sig til en flot 2. plads mens Jonas
sikrede sig en 3. plads i junior rækken. I Open klassen blev de hhv. nr. 21 og 24 hvilket er
rigtigt flotte placeringer. Kasper har endnu ikke set lyset i formula windsurfing og stillede
derfor ikke til start.

Jonas forrest, med Emil, DEN 61, lige i hælene

Lørdag bød på frisk vind og slalom forhold. Med vinden fulgte der krapsø og udfordrende
forhold. I løbet af lørdagen blev der afviklet 3 slalomrunder. Efter lidt dramatik på banen og
en vundet protest kunne Jonas placerer sig på 1. pladsen efter lørdagens sejladser, mens
Emil lagde sig på 2. pladsen. Kasper kæmpede lidt og fik bl.a. startet i et forkert heat. Men
intet var afgjort endnu, for søndag var der varslet mere vind….

Og mere vind fik vi. Søndagen diskede op med halvstore bølger fra flere retninger. Mens
dommerne kæmpede for at få lagt en bane, benyttede Kasper sig af bølgerne til lidt fri leg.
Da banen endelig var lagt og sejladserne kom i gang leverede HBS surferne gode
resultater. I den første runde sikrede Jonas sig en 8. plads, hans bedste enkelte resultat,
men også Emil og Kasper leverede gode placeringer. Søndag blev det til 2 runder, hvilket
gav en fratrækker.
Med 4 førstepladser blev Jonas samlet vinder i juniorrækken, og dermed nordisk mester!
Emil blev en flot nr. 2. I Open klassen rakte deres placeringer til hhv. en 13. og 17. plads.
Efter den famlende start, fik Kasper sejlet sig op og endte på en samlet 19. I Master
klassen blev det til en flot 10. plads

Kasper er airborn

Resultaterne i slalom og formula betød at Jonas også løb med den samlede sejr i
kombinationskonkurrencen mens Emil blev 2’er. Hvilket rakte til en 15. og 16. plads i Open
rækken.

Nordisk Mesterskab Formula juniorrækken

Det lover godt for fremtiden med så flotte resultater!

Et stort tillykke til både Emil og Jonas!

Lars

