
 

 

Første Ranglistestævne i Davinde 2011 

den 23. april 2011 

Af: John Pettersson, Odense minisail 

Påskelørdag den 23. april, blev der afholdt rang-liste 

stævne i Davinde, der var 17 tilmeldte både, men 

desværre kom der 3 afbrud. 

Vores dommer Jørgen dyrberg, var som altid klar til 

dagens udfordringer, Vagn Jørgensen var klar som 

meddommer og skriver. Han har siden hen købt DEN 

124. Alex Nielsen var bådsmand, og kæmpede hårdt 

både med vind og tid, for at lave så god en bane som 

muligt. 

Først på dagen var vinden var fra øst, så starten blev 

lagt ved den vestlige bro. Banen kom til at ligge langs 

bredden på søen, så der var givet fri for at man kunne 

følge sin båd hele vejen op ad krydset, samt ned af 

løberen

 

Banen fik et godt langt første ben, og et lille halvvinds 

ben til afviser mærket, og langt til bundmærket. 

Vinden var i de første sejladser til A-rig, men senere 

blev der skiftet til B-rig. 

 

 

 

 

 

 

Frokosten blev indtaget i godt humør, og som dessert 

var der påskeæg til alle. ( pga. datoen, påskelørdag) 

 

 Til trods for den lange vinter, og iveren for at komme 

på vandet og dyste om placeringerne igen, blev der 

kun lavet en omstart ud af ialt 16 gode sejladser. 

Efter sejladserne blev der uddelt præmier til nr. 1. 2. 

3. med Søren Andresen DEN93 som vinder, nr. 2 blev 

Kim Nielsen DEN59, og nr. 3 blev Svend Justesen 

DEN52. 

4.  DEN- 58   Lasse Rand 

5.  DEN-118  Brian Nilsson 

6   DEN- 149 Ole Eskildsen 

7.  DEN-45    John Pettersson 

8.  DEN-54    Jørgen Marquardsen 

9   DEN-153  Bo Nilsson 

10. DEN-50   Per Flemming Andersen 

11. DEN-12   Robert B Mariager 

12. DEN- 29  Lars M. Madsen 

13. DEN-21   Søren Peter Hansen 

14. DEN-105 Bruno Olsen 

14. DEN-30   Povl Kjems 

14. DEN-95   Kai vendelbo 

14. GER-40   Kym Daub 

 

Tillykke til alle. 

 

Tak til Dommer Jørgen Dyrberg og Vagn Jørgensen 

som meddommer og skriver. Samt til Alex Nielsen i 

følgebåden, Og alle andre som har hjulpet med 

stævnet. 


