MEGIN BOWLEN 2018
DM i MEGIN JOLLE
17-18 og 19 august

Det var med store sejladsmæssige forventninger vi spændte jolle-traileren for bilen inden afgang til dette
års DM i Megin Joller – dette år i Fredriksværk – Besætningen i år var min datter Asta og undertegnet
Alt udstyr var kontrolleret – træningen i Grønsund og ved Sortsø har været intensiv det meste af sommeren
og der er blevet trimmet og testet –– på trods af at vi ikke har nogle andre joller at teste op i mod havde vi
dog en god fornemmelse af at vi har fået rettet op på 2017´s manglende bådfart - Det nye sejl var jeg
efterhånden blevet godt fortrolig med.
DM 2017 bød på middelvind på 10-12 sec/m hvilket ligger godt til os – vejrudsigten for DM 2018 varslede
dog lidt lavere vindstyrker.
Testsejladsen fredag forløb godt og set i lyset af sejladsområdet var helt ukendt for mig blev vi hurtigt
fortrolige med området – søen er noget grovere - strøm var det ikke noget nævneværdigt af og vinden var
forbavsende stabil i både retning og styrke – noget vi ikke helt er vant til lokalt.
Fredagen afsluttes med fælles grillaften hos Søspejderne ved Arresø centret – alene dette var hele turen
værd. Fantastiske omgivelser lige ned til Arrehavet.
Lørdag: Fælles morgenmad + madpakkesmøring. Skippermøde klokken 09.00 – 24 startende både hvoraf
feltet udgjorde 2 Tyske og 1 Norsk – 21 Danske både.
Vinden 6-8 sec/m fra vestlig retning – og målet for dagen var 2 olympiske trekantbaner og en distance
sejlads på 4-5 Sm
Starterne var hektiske med 24 både kæmpende ved det Styrborgs mærke – men vi kom godt fra start og
endte med 2 stk 3 pladser samt en 7 plads på distancesejladsen – hvilket lagde os på en foreløbelig 4 plads
den første dag.
Desværre var vi impliceret i en kollision på lørdagens sidste sejlads – en ellers dygtig og rutineret sejler
ramte os klokkerent på sin bagbords halse – braget og chokket stort men det lykkedes at holde fokus på
sejladsen frem for skaden, der heldigvis viste sig ikke at være så stor.
Lørdagens evaluering var, at vi var tilfredse med bådfarten men havde fortsat udfordringer med at finde
bådens helt rette balancepunkt – vi havde en god snak med Henning Wind der deltog med sin Brynhilde –
Henning W sejlede et VM samt en OL bronze medalje hjem til Danmark i Japan i Finn –Jolle (1964 og 67) fik
lidt tips og lidt flere tanker at gå og tænke over.
Lørdag aften – den obligatoriske MEGIN middag – gode taler og sang – Det var på alle måder en helt
fantastisk aften – på et fint afstemt niveau afpasset til MEGIN ånden – dvs. fællesgryder og sammenhold og
bål på pladsen.
Søndag: Fælles morgenmad + madpakkesmøring. Skippermøde klokken 09.00 – der havde, som nævnt - om
lørdagen været et par rimelig hårde kollisioner – dette drøftes. Vinden fortsat i det vestlige hjørne – og

vinden tiltagende – hvilket passede os godt. Dagens mål – 2 stk. Olympiske trekantbarer med start klokken
10.00.
Der blev afviklet 2 meget vellykkede sejladser – vanvittigt spændende – alt var ”åbent” til 5 og sidste sejlads
– 4 både kunne i princip vinde gamet. Den efterhånden friske luft bekom os virkelig godt – vi havde god fart
og ikke mindst god balance i båden.
Den endelig sejl gik (igen) til Hans Laurenbjerg fra Troense med 7 point – Vores 8 point udløste en 2 plads –
som vi alt i alt var meget stolte over.
3 ér blev Peter Dinse fra Tyskland med 25 point og 4´er blev Henning Wind – Henning tabte 4-5 både på
sidste opkryds pga. en fejl – men lå inden da på en lun 2 plads – dette illustrerer lidt om hvor åbent spillet
var inden sidste sejlads –
Formanden for Meginklubben - Paul Arnbak – holdte en uforglemmelig og undeholdende afskedssalut,
hvorefter Kommunens Viceborgmester Anja Rosengreen sammen med Dommeren overragte præmierne –
som helt i Megin ånden er største præmie til 3 plads og mindst til 1 plads.
Trætte men aligevel opstemte spædte vi for og trillede mod Falster med en båd der på en eller anden måde
også så velfornøjet ud – samt bunker af våde sejl og vådt tøj.
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