
J70 Sejlsæsonen -  2021 
Indlæg af Kim Olsen  

Efter en ikke eksisterende sæson i 2020 var 

det med håb og glæde vi tog fat på 2021 

sæsonen. Allerede i midten af marts blev 

båden bundmalet og gjort klar.  

 

SEJLSPORTSLIGAEN 2021 

Ligaen blev grundet større og større 

tilslutning fra klubberne rundt omkring i 

landet udvidet til 21 klubber i første og 21 i 

anden division. Målsætning: en 16. plads eller 

bedre så vi kunne blive i 1. division  

1. stævne var i Middelfart 13-14 maj i Kr 

Himmelfartsferien  

Deltagere fra SSK var Lars Wegener (fredag), 

Søren Tranberg,  John Høgh, Kim Olsen, 

Nicole Berndtson    

Et stævne der nok mest huskes for Corona 

restriktioner, ganske få sejladser, ingen vind 

men strøm og en skidt placering.  

 

  

 

 

 

2. stævne stod i Aalborg 5-6 juni 

Deltagere fra SSK: Lars Wegener, Erik 

Jakobsen, Kim Olsen, Nicole Berndtson og 

Kristian Jørgensen  

 

 

 
 

Super vejr i Aalborg og fin location lidt uden 

for broerne hvor det ellers var planlagt, men 

igen drillede Corona, og stævnet blev derfor 

flyttet væk fra centrum. Til trods for en ind 

imellem drilsk strøm sluttede vi på en flot 11. 

plads  



 
 

Efter sommerferien valgte vi at flytte vores 

J70 til Aarhus, så vi kunne træne med de 

andre klubber og bedre få en få en vurdering 

af vores niveau.  Mange fine træningsaftner i 

Aarhus der som sidste år var både 

taknemmelige for at vi kom, men også viste 

en stor gæstfrihed. 

 

 

3. stævne blev Oure (Lundeborg) 21-22 

august.  

Et stævne vi havde set frem til da Erik havde 

lovet at stille flydende hotel til rådighed. 

Deltagere fra SSK: Mike Jensen , Erik 

Jakobsen , John Høgh, Søren Tranberg og Kim 

Olsen.  

 

Efter fredag at have droppet rib båden i 

Lundeborg og kørt videre til Rudkøbing gik 

turen om aftenen til Lundeborg. Super sejlads 

med gennaker en del af turen, og selvom det 

blev lidt sent var det hele turen værd 

 

Selve stævnet afholdt i flot sensommer vejr 

og Mike på rorsmandsposten.  

Vi endte på en 13 plads og stadig håb om at 

blive i bedste række, selvom det også 

krævede et godt resultat i Aarhus. 

   

 



 

4. stævne var i Aarhus 4. – 5. september 

Deltagere: Lars Wegener, Nicole Berndtson, 

Erik Jakobsen, Kim Olsen 

 

Efter fire 5. pladser i de første fire sejladser 

var det lidt stolpe ud. Ikke at vi sejlede 

dårligt, men manglede lige det sidste. 

Herefter fik vi en god stime med 

placeringerne 1-1-7-2-2 og pludselig så det 

meget bedre ud. Resten af sejladserne gode 

stabile placeringer. Træningsaftnerne i 

Aarhus begyndte at give resultat. Vi sluttede 

12 i stævnet og med en 16. plads samlet 

sikret plads i 1. division i 2022 også. 

 

Onsdagssejlads mm 

Det lykkedes også i nogen grad at få J70’eren 

i gang på onsdagssejlads, og Marinus fra 

ungdomsafdelingen stillede velvilligt op med 

os gamle, og frisk på også at tage 

rorsmandsposten. Godt gået Marinus! 

En 2-star tur for Lars og Valdemar blev det 

også til i 2021 sæsonen fra Aarhus til Ballen 

tur retur. Efter sigende en frisk-vinds-tur og 

sjov sejlads for Gennaker  

 

Vi pønser igen på vinter træning med de 

andre klubber i Aarhus, så vi kan holde de 

gode takter vi har vist – ikke mindst når vi får 

trænet sammen. Håber det bliver til noget i 

år. Hvis nogen skulle have lyst til også at 

deltage så meld gerne ind.   

 

 

Vi ser igen tilbage på en resultatmæssig god 

sæson, men også mange gode minder. Ikke 

mindst et fantastisk sammenhold, god 

holdånd, og mange super hyggelige timer før 

under og efter sejlads. 8 forskellige har 

deltaget i Liga stævner i 2021. Vi har 

efterhånden skabt os et godt navn i Ligaen 

hos de andre klubber, og når vi som sø 

sejlere i 3 ud af 4 stævner ligger tæt på 

midten af feltet er det noget der bemærkes 

andre steder end hos os selv. 

  

Der skal igen lyde et kæmpe tak til Silkeborg 

Sejlklub for at bakke op om J70 konceptet.  

 


