My Way Cup
Hellerup’s Klubmesterskab 2013.11.16
Året sidste stævne i OK klassen var henlagt til Hellerup sejlklub og i flg. de verdens omspændende
sejlsports medier i DK skulle det blive giganternes kamp og indrømmet på deltagerlisten så
startlisten også stærk ud. Der er vel næppe mange steder i
verden for ikke at sige ingen steder, at der har været så mange
top ti sejler på den internationale rangliste til start i et lokal
derby ;-) Det vidner om en stærk klasse i DK og ikke mindst i
Hellerup sejlklub hvor træningsindsatsen nærmest efterhånden
kræver et deltidsarbejde, førtidspension eller bopæl på havnen
:-D Som optakt til dette stævne havde undertegnet i
erkendelse at manglende træningsindsats og dermed
ambitioner lader sig lokke til at besøge en vinbar med
efterfølgende bytur i det indre københavn med klare bivirkinger
til følge lørdag morgen.
Vinsponsor: Frank Berg
Vi blev budt velkommen af et fint morgenbord med hjemmebagt brød og mulighed for at smøre
madpakke samt en vejrudsigt der mere kaldte på film og pizza. Baneleder Konrad Floyan forklare
udførligt om baneformatet ... hæftede mig kraftigt ved at vi skulle en tur om Middelgrunden og
derfor ikke koncentrede jeg mig ikke om resten og i min tilstand kunne de ligeså godt havde sagt
rundt om sjælland (hvilket sikkert også havde været rekord af deltagende både i sjælland rundt i
mange år ;-) ) Nå men efter højlydt kritik af baneformat og længde som jo helt klart favoritiserede
de der var i træning, hvilket jo er ret
uretfærdigt ☺ gik undtegnede igang
med at rigge til. Alle virkede meget
fokuseret og det var klart at der
stod mere på spil end hæder og ære.
Formatet var 2 banesejldaser med
start på halvvind som det nu ses i
Americas Cup og en distance med
start på læns. Til ære for Poul
Elvstrøm havde baneledelsen
placeret topmærket uden forPouls
hus og Adam var forinden forbi med
en jordbærtærte til Poul – fint træk Adam. At vinden var frisk mærkede jeg allerede i en bomning
inden start med afterfølgende vandtur, det varslede en hård dag på vandet
I første sejlads var mit indre æggeur ikke indstillet og da starten gik så jeg bare til at luv og læ både
sejlede hen over hovedet på én  ved topmærket var det dog de sædvanlige både som førte an.

Vi andre runder ret samlet og de der bommer med det samme og går styrbord tjener stort. Ved
bundmærket er de 4 første både sejlet men det er stadig åbent for resterende af placeringerne.
Imponerende var det at se Lars Henriksen sejle OK på kryds han virkede som om han aldrig havde
lavet andet – flot sejlet.
Efter anden lænser se det fint med en 5. plads men måske skulle man havde hørt lidt mere efter
omkring målgang, taber 3 både dér øv øv men i det her selskab straffes den mindste fejltagelse.
I anden sejlads øgede viden en del med pust på 13-14 meter og æggeuret var indstillet og ved
topmærket er jeg ganske alene i front med et pænt forspring .... og skal indrømme at jeg smiler
stille i mit eget sind men kun for at blive ramt af nemesis kort efter en bomning ved bundmærket
hvor trimline kører med ind i storsejls blokken og kan således ikke slække af og må en tur i baljen.
Kan på flere af de forbipasserende både se udtrykke ”ærgeligt for dig men godt for os” og på tysk
kaldet ”schardenfreude ” hvilket jeg selv aldrig har været for fin til at benytte mig af så hermed 2 x
nemesis.
3 sejlads var den frygtet tur om Middelgrunden og her var der flere der var gået efter pizza og
jordbærtærte ☺ og således ikke nåede starten. Selv måtte jeg en tur i restauranten og henter
noget slik da blodsukkeret var i bund.... jeg fortøjer ved en flydebro udenfor havnen og har ikke
opdaget at det er badeklubbens, hvorefter en nøgen kvinde springer i vandet foran mig !!! Stærke
sager #træt#lavtblodsukker#nøgenkvinde#Pizza/film#jordbærtærte#ondtiarmen. Hmm forstod
ikke lige hvad jeg havde gang i. Kommer lettere forviret tilbage med et par poser slik som jeg
mener jeg kan indtage på vejen !!! Giver Jesper Pedersen en håndfuld for senere at få en
reklamation over at det ikke var vandfast slik jeg havde købt.
Starten på 3 sejlads gik og vi var alle pænt samlet men det viste sig igen at det var styrbord side
der fungerede og her lå Stefan, Lind, undertegnede, Frederik, Dahl, Anders Buhl, sidstnævnte gik
rigtig godt indtil en bomning resulterede i en vandtur. Ved den nye mole fører Stefan pænt med
Lind, Frederik og undertegnede efter, men snurre pludselig rundt og vupti så er vi andre med igen
... sidder ret stille og har bundet enderne sammen på trimlinerne og konstartere at flere har været
en tur i baljen og her skal man ikke føler sig for fin igen idet man mærker den stikkende følelse af
det tyske ord ... ☺ ☺ Ved middelgrunden er Svendsen røget forbi os og fører. Konstatere nu på
krydset at en pose familieguf fra Malaco har samlet sig i bailerne og gør det svært at tømme båden
for vand. På krydset er Lind i storform og får sejlet Svendsen op da det viser sig, at det er samme
side af banen som på vej ud, der duer. Svendsen trækker dog det længste strå og vinder foran Lind
og Chr. Midtgaard som sejlede et flot kryds hjem til Hellerup, blev 3. Kan bare sige at det var et
langt kryds hjem


Da distance sejladsen talte dobbelt blev det endelige resultat flg.

Svendsen med nok det mest eftertragtet trofæ i klassen, Champagne køler fra det hedgange ZEZE i
Nyøstergade – den skal afleveres med indhold i næste år... hvor ville jeg gerne vinde den ☺

Sikkert i havn og nu var det tid til en moleøl som venligst var sponsoreret af Hellerup sejlklub og
Gourment brygggeriet, efterfulgt af en fantastisk tomatsuppe m hjemmebagt brød til som Kofoed
havde lavet. Middagen var sat til kl 19 så der var rigelig tid til flere moleøl og nu var gårdagens
konsekvenser af bytur pist borte. Adam og Kofoed stod for madlavningen og pludselig giver det
hele mening .... de brugte jo allerede under DM en del tid på at se madprogrammer sammen og
jeg som troede at vi havde at gøre med endnu et tilfælde af autisme i klassen. ☺.
Må sige at de 12 madprogrammer havde sat sit præg på menuen ☺ Maden var super, store bøffer,
kartofler vendt i olivenolie dertil en bønnesalat og hjemmerørt mayonaise. Måske en lille plet på
menuen var desserten, men her skal man finde forklaringen i, at den var sponsoreret af Hjem Is og
ikke var et forsøg på at springe over. Is lagkage ala supreme ... og måske jeg næste gang HjemIs
kommer forbi vil overveje at købe en is lagkage og ikke som jeg har forklaret min datter at
hvergang Hjem is bilen ringer så er der udsolgt. Ydermere havde de 2 herre sørget for at overtale
Frank Berg til at være vinsponsor hvilket sikker tikke har været billigt ;–) en stor tak til Frank.
Adam Malling & Henrik Koefod og alle de frivillige, det var et super stykke arbejde i leverede med
musik ”und alles” og den med at man skulle invitere det modsatte køn med er super godt set ... nu
har de respektives partnere mulighed for at oplevere klassen for den sociale side og ikke kun høre
om det derhjemme. Lad os forsætte med det... tænker det kunne give uanede perspektive i den
fremtidige sejlads f.eks 2 der har byttet partnere, i en styrbord bagbord situation !!! :-D (ps Troels
Lykke har aldrig hugget noget fra mig hvis nogen nu skulle tænke på en situation til DM) og så
slipper vi for at hører for hvem der på bagbord vender for tæt om topmærket ☺ det ville kunne
ses
Gutter endnu engang tak for et af de bedste stævner i år, anderledes og nytænkene – det er
nemlig det vi kan i OK klassen.

Bedste hilsner
Hedlund

