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Sjægtelauget havde som noget nyt i år allieret sig med Hjarbæk Borgerforening i afholdelsen af sejladsen.
Målet er at gøre VM til hele byens fest. Foto: Morten Pedersen
Eskil Lyngsøe
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HJARBÆK: Et verdensmesterskab kan i sagens natur finde
sted overalt i verden. Nogle
placeringer giver dog anledning til løftede øjenbryn.
Tænk bare på det kommende herrefodbold-VM i
Qatar. Et vinter-VM i en ørkenstat, som finder sted på
grund af omfattende korruption i verdensfodboldforbundet Fifa og ved hjælp af blodige oliepenge i stride strømme.
Der er intet korrupt - og
heller ingen oliepenge for
den sags skyld - i forbindelse med det verdensmesterskab, som fandt sted lørdag i
Hjarbæk Fjord.
VM i sjægtesejlads er en institution i Hjarbæk, og i år
blev det holdt for intet mindre end 45. gang. Men hvorfor er det nu lige, at sejladsen
bliver holdt netop i Hjarbæk
år efter år efter år?
- Det er simpelthen bare
her i Hjarbæk, at initiativet
blev taget, siger næstformand
i Hjarbæk Sjægtelaug, Kurt
Oddershede.
- Og altså, det er jo sådan
set en joke. Men det er en god
joke, siger han og griner.

Den yngste skipper

Det 45. verdensmesterskab
i sjægtesejlads fandt lørdag
sted på Hjarbæk Fjord.
Foto: Morten Pedersen

Det summer af liv på pladsen
ved havnen lørdag morgen.
For en landkrabbe som
denne skribent er det en afsindig smuk morgen. Det er
det nok også for VM-deltagerne, men det står hurtigt
klart, at mange af dem taler
nervøst om vinden - eller
manglen på samme.
Fjorden er nemlig blikstille godt en halv time før den
første sejlads, og det duer altså ikke, når vinden skal udgøre drivkraften for de smukke
både med de rødvinsrøde
sejl. Vinden bliver dog heldigvis bedre, som dagen skrider frem.
30 både er meldt til verdensmesterskabets 2022-udgave. Lidt over halvdelen af
bådene holder normalt til i

Mads og Susanne Flintholm fra Ebeltoft sejler i en smakke-jolle. De har været med til sjægte-VM siden 1989,
og de har tidligere kunnet kalde sig verdensmestre. Foto: Eskil Lyngsøe

FAKTA
HVAD ER DET?
● Sjægten er et klassisk

smakkerigget limfjordsfartøj
på mellem 14 og 22 fod

● Bådtypen havde sin storhedstid på fjorden fra
1840'erne og frem til
1920'erne
● Den menes at være bragt
til fjorden fra det sydlige Norge
● På Limfjorden blev den
hovedsageligt anvendt til fiskeri med snurrevod, men også til fiskeri med kroge og
garn
● Sjægten er udviklet som
et kompromis mellem robåd
og sejlbåd. Som type er den
kendetegnet ved at være
klinkbygget og oftest udstyret med ringdæk og dam til
opbevaring af levende fisk

30 både var meldt til årets udgave af VM. Lidt mere end halvdelen af de deltagende både kommer
fra Hjarbæk. To både kom fra Norge. Foto: Morten Pedersen

● Dens sødygtighed og gode sejlegenskaber har gjort
den velegnet til at klare vind
og vejrforhold på fjordens
åbne bredninger
● Samtidig var den så hurtig, at man ofte kunne sejle
fra fiskerikontrollen, hvilket
ikke gjorde dens popularitet
blandt fiskerne mindre
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Efter et skippermøde klokken 8.30 gik starten. Foto: Eskil Lyngsøe

havnen i Hjarbæk - resten er
kommet til udefra. To norske
både giver VM-sejladsen et
internationalt snit.
En af de lokale deltagere er
den blot 13-årige skipper
Rasmus Thordal, som tilmed
er sejladsens yngstemand.
Op til skippermødet klokken
8.30 gennemgår han kyndigt
sin sjægt "Fusk" sammen med
sin far, Peter Poulsen.
Den unge sejler begyndte
for fire år siden. For to år siden fik han sjægten i en for
tidlig konfirmationsgave, og
denne lørdag var hans andet
verdensmesterskab på fjorden.

- Jeg kan bare godt lide at
sejle. Det er en speciel båd,
der ikke er så mange af, og det
er fedt, at de kun sejler på sejl,
siger han.
Som skipper er det den unge mand, der styrer både sejlene og roret, og dermed må
faren, som også er med i båden, parere ordrer fra sønnike.
- Han skal bare gøre, hvad
jeg siger, siger Rasmus Thordal og kigger på den stolte far.

Det forpligter

Dette års sjægte-VM er ganske særligt, for siden sidste år
er denne særlige bådtype,

som har eksisteret i mere end
tusind år, blevet udnævnt
som Unesco-kulturarv. Det er
en status, som Hjarbæk Sjægtelaug har arbejdet hårdt for
at opnå - og det forpligter da
også, lyder det fra næstformand Kurt Oddershede.
- Det forpligter os til at udbrede kendskabet til den nordiske klinkbådstradition,
som nu er optaget som immateriel kulturarv, og hvert
tredje år skal vi bevise, at vi er
værdige til at blive på listen,
siger han.
Netop derfor er det også
særligt vigtigt for lauget at få
nogle unge folk som Rasmus

Thordal med i bådene og på
vandet.
- Mange efterlønnere har
sejlads som fritidsbeskæftigelse, men der er også opstået nogle unge knopskud
rundtomkring, og det er vi
virkelig glade for. Det har altid været et tema for os at få
de unge med, siger Kurt Oddershede, før der lyder et højt
skud fra den yderste mole.
- Der var en, der ikke ville
følge reglerne. Så er vi vist
kun 29 deltagere tilbage, siger
han og bryder ud i et grin.
Resultatet af det 45. VM i
sjægtesejlads i Hjarbæk blev
som følger:
Sjægte 14-16 fod: L30 ”Thy” – Preben Jensen, Hjarbæk. Sjægte 16-18 fod: L46
„Ostrea“ – Palle Nielsen, Nykøbing Mors. Sjægte 18-20
fod: L1 „Brødrene“ – Søren
Jensen, Hjarbæk. Sjægte 2022 fod: L88 ”Mædammen” –
Helle og Kim Würz, Hjarbæk.
Små Smakker: B ”Rønn Hornbech” – Børge Overgaard,
Humlum. Åben Klasse: 5
”Sorocco” – Claus Plum,
Sundsøre. Aalborg Joller: Å80
”Mary Ann” – Arne Steffensen, Struer.

