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DM 2019 blev sejlet i forbindelse med Aarhus Festuge i Aarhus Sejlklub. Det var et virkelig godt
værtskab, hvor vi blandt andet fik lov at sætte jollerne inde i hallen i det nye sejlsportscenter på
paradepladsen foran hele sejlsportsligaen.

ÂÂ
Sejladserne var præget af let, springende vind. Så at kunne aflæse vindspringene var en
key-factor til at komme først. Derudover skulle man også kunne sejle hurtigt igennem de skæve
bølger, der fulgte kystlinjen og ikke vindretningen. Noget nogle af os havde meget svært ved.

ÂÂÂ
Startlinjerne blev generelt lagt med en rimelig stor bagbord fordel, hvilket gav bunkebryllup i læ
ende af startlinjen. I første sejlads betød det at tre både endte foran linjen. Søren Dulong havde
set det, og gik tilbage og den forsvarende mester startede derfor sit DM-forsvar bagerst. I stedet
blev det den nuværende verdensmester Max Billerbeck, der lagde sig i spidsen – ganske som vi
har set før, når vinden er i den lette ende.

Â
I løbet af de første tre sejladser, som blev afviklet hurtigt og effektivt viste det sig hurtigt at det
netop var imellem Max, Søren og vores comeback-kid, Jesper Armbrust, at stævnevinder skulle
findes. Jesper har været ude i over et år efter en knæoperation, og det var første gang han
prøvede at sejle mere end en times tid ad gangen. Det så nu ikke ud til at holde ham tilbage.
Jacob Kristensen var også godt med i toppen, men tyvstarten i første sejlads var pointmæssig
tung at slæbe rundt på.

Efter tre sejladser forsvandt vinden og vi fik en times ventetid i silende regn. Et par stykker
fortrak til land, da denne time var en kold oplevelse.

Men efter en tur hele kompasrosen rundt kom vinden tilbage fra mere eller mindre samme
retning, og vi fik yderligere to sejladser gennemført – stadig med samme billede: De fire første
pladser var optaget af de fire nævnte herrer.
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Søndag morgen mødte vi op til en spejlblank Aarhusbugt. Banelederen satte også en times
udsættelse på land, så DM i jollevognsdæksparkeri kunne starte. Efter en times ventetid målte
man ca. 2 m/s på banen og banelederen tilbød at trække os til banen for at gøre et forsøg. Godt
nok sagde vejrudsigten at det netop var kl. 11 at vinden toppede og at man forventede at den
droppede lidt igen. Efter en demokratisk diskussion i contenderklassen blev det besluttet at vi
stoppede og pakkede bådene sammen. En beslutning der viste sig at være fin, for selvom der
lige var en halv time med vind, da vi havde præmieoverrækkelse, så måtte også
sejlsportsligaen, som sejlede ved siden af, vente med at starte igen før kl. 14.

Dermed holdt resultatet fra lørdagens fem sejladser. Det betød at stævnet blev vundet af tyske
Max Billerbeck. På de næste tre pladser kom medaljetagerne til DM, altså de tre bedst
placerede danskere: 1. Søren Dulong Andreasen, Hellerup, 2. Jesper Armbrust, Aabenraa, 3.
Jacob Kristensen, Hellerup.

Søren valgte efter modtagelsen af præmien at forære den til Max. Han fortalte at selvom DS’
regler om mesterskabet betyder at tyskere ikke kan vinde, så fandt han det mere retfærdigt at
Max fik medaljen, da han jo selv havde vundet tysk mesterskab tidligere.

Hvis ellers jeg kan tælle, så er dette DM-guld Sørens nummer 16 i rækken (men han kan jo selv
tælle efter på vandrepokalen). I mine ni år i klassen er DM-guldet kun gået til andre de gange,
Søren har været fraværende til DM.

DM 2019 resultat
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