
Windsurfernes efterårssæson skudt i gang. 

I weekenden 13.-14. august tog Ho Bugt Sejlklubs to windsurf talenter, Emil og Jonas fat på 
efterårssæsonen. Østfyns Brætsejler Klub lagde i Nyborg vand til årets 4. ranglistestævne. 

 

36 windsurfere stillede til start og det så ud til at der skulle blive formula forhold både lørdag og 
søndag, med en lille mulighed for at sejle lidt slalom lørdag. Heldigvis viste vejret sig fra sin bedste 
side lørdag. Der blev afviklet to formula sejladser i hård vind, hvorefter der blev lagt om til slalom. 
Der blev sejlet tre slalomelimineringer inden dagen sluttede. 

 

Både Emil og Jonas kom godt i gang med stævnet med hhv. en 11. og en 13. plads i den første 
sejlads. I anden sejlads måtte Emil desværre udgå med et ødelagt sejl, Jonas fulgte derimod op på 
den gode start med en 4. plads i anden sejlads, hans bedste formula resultat til dato. 

 

 

         

Klar til start på 2. formula sejlads                       Jonas kom godt med, ligger i top 3.

Også i de tre slalomelinimeringer holdt drengene fast i den gode start, Emil sejlede sig i 2 
guldfinaler. Her endte han på 12. og 11. pladsen, i den sidste sejlads kæmpede Emil sig til en 20. 
plads. Jonas gjorde det en tand bedre da han kom i guldfinalen i alle tre runder. Udbyttet blev en 
10., en 12. og en 7. plads. 

Alt i alt nogle rigtigt flotte resultater af drengene i konkurrence med de voksne windsurfere. 

 

 

 

Jonas vender lige før Emil.                                                            Der var tætte kampe hele vejen, Emil når målstregen først. 



Efter en fantastisk lørdag, drillede vinden om søndagen. Vi havde 5 forgæves forsøg på at afvikle 
en formula sejlads inden dommeren erkendte at det ikke ville blive til noget og skød stævnet af. 

I de samlede resultater fik drengene følgende placeringer: 

Juniorrækken (u. 17): Jonas 1. plads, Emil 3. plads 
Youthrækken (u. 20): Jonas 3. plads, Emil 6. plads 
Openrækken (alle):    Jonas 6. plads, Emil 16. plads 

 

 

Der er ingen tvivl om at både Emil og Jonas er klar til efterårets stævner. 

:/Lars 


