
Succesrigt VM stævne i Frankrig 
 
 
I ugen efter påske var der kaldt til VM i windsurf slalom for juniorer, youth og master surfere i 
Almanarre i det sydlige Frankrig. Jonas var tilmeldt i juniorrækken som er for deltagere under 17 år. 
Forventningerne og spændingen var stor, ligesom målsætningen. Jonas håbede på en placering i 
top 10.  
 
Efter en lang køretur, ankom vi til Almanarre fredag eftermiddag. Jonas havde derfor mulighed for 
at træne i de lokale forhold i weekenden inden stævnet startede med registrering mandag og første 
sejladsdag tirsdag. Fra første sejlads blev alle surferne udfordret af bøde vind og bølger. Et billede 
der gentog sig alle dage. 
De fleste dage startede med let vind, og der skulle sejles med store sejl. Efterhånden som solen fik 
temperaturen til at stige, tog vinden til og både sejlene og boardet blev mindre. I konkurrencer 
under IFCA (International Funboard Class Association) må surferne kun registrere 2 boards og 4 
sejl, hvilket var med til at gøre det en smule udfordrende. 
 

 
 
Der var afsat 5 dage til sejlads, og der blev sejlet alle dage. I alt fik de 8 sejladser i hus og med 3 
fratrækkere var der 5 tællende sejladser, da regnskabet skulle gøres op. Jonas leverede en stabil 
serie med to fjerde pladser på første dag, med det blev til en femte plads anden og en ottende 
plads tredje dag. Særligt tredje dag var hård, med lang ventetid inden der kom vind – og da vinden 
så endelig kom, var der mere end rigeligt. På fjerde dag fik Jonas en fjerde og en ellevte plads. 
De resultater betød, at han inden sidste dag lå på en samlet femte plads. Da vejmeldingen lovede 
vind fra morgenstunden, valgte arrangørerne at starte en time tidligere end de andre dage, så de 
kunne være sikre på at nå 2 sejladser.  
Målsætningen om en top 10 placering var sikker, så nu var spørgsmålet om der skulle sejles sikkert 
for at beholde femte pladsen eller der skulle gives los i forsøget på at komme frem i resultatet. 
Jonas valgte det sidste og vandt den første sejlads. I dagens anden sejlads blev det til en tredje 



plads. En tredje plads blev også den samlede placering – og Jonas kunne derfor rejse hjem med 
både VM bronze, en fantastisk oplevelse samt nye venskaber i bagagen! 
 

 
 
Stort tillykke med det flotte resultat. 
 
 

Lars 


