Skælskør Amatør-Sejlklub
Historien om Harboe Cup – del 4 – Fornyelse og tradition
Nu fremme ved midten af 1990-erne er Harboe Cup stadig en fasttømret del af mange
klubbers sæsonafslutning. Dette ’fejres’ med en sidste dyst mod venner fra hele sejlsports
Danmark.
Selv et traditionsbundet stævne har fra tid til anden brug for et nyt frisk pust, og i 1997
kommer Hobie 405 jollen med, ligesom Hobie Cat’erne for første gang er med. Hobie 405
klassen er ikke stævnets største, men har haft gode perioder i stævnets historie og desværre
også mindre gode. I 2010 deltog kun 2 af de tilmeldte joller, og udsigterne for 2011 er ikke
gode. Vi forventer desværre at Hobie 405 ikke deltager i dette års stævne.
Til gengæld har katamaranerne vist at de lever i bedste velgående, og har i mange år afholdt
DM samtidig med kampen om at vinde Harboe Cup. I år bliver det ikke DM, men Hobie
Cat’erne forventes stadig at komme forbi Skælskør Amatør-Sejlklub.
Efter 1995 og 1996 som var meget blæsende stævner bød de næste 4 år på rigtigt flot
efterårsvejr med sol og østenvind. Solcreme var meget efterspurgt hos både sejlere og de
mange tilskuere, som nød vejret, og strømmede til strand og havn for at følge travlheden, når
jollerne blev rigget til eller af.
2001 bød igen på rigtigt mange deltager og trods silende regn var mere end 350 joller med til
stævnet. Skiff jollerne holdt i 2001 også sit indtog ved Harboe Cup. 14-footerne deltog og en
af stævnets hyppige gæster, Jacob Holst, forsøgte sig i denne spændende jolle. Desværre fik
Jacob ikke stor succes ved dette stævne, da grejet kun holdt til 1. sejlads.
Stævnet var i midten af 00’erne sidste afdeling af Torm’s Ungdoms Grand Prix og med 20 år
med Harboes Bryggeri som sponsor, runder Harboe Cup et skarpt hjørne i 2006.
Deltagerantallet når ikke tidligere højder på 350-400 joller, men er stadig et stort stævne for
en lang række af jolletyper.
Vi er nu næsten nået frem til dette års jubilæumsstævne og vil i næste kapitel tage hul på de
fornyelser der sker i 2011 og se på de traditioner som stadig er for mange klubber, når de
deltager i Harboe Cup.
Vel mødt den 24.-25. september 2011 og indtil da kan stævnets hjemmeside
www.harboecup.dk med fordel besøges. Der er gode overnatningstilbud allerede nu.
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