Brejning Bådeklub vinder sidste afdeling i Sejlsportsligaens 2.
div. og napper dermed en billet til 1 div.
Det var 4 stolte sejlere fra Brejning Bådeklub der søndag vendte hjem med en sejr i sidste
afdeling af den danske Sejlsportsliga, der blev sejlet ud for Svanemøllehavnen i København.
Sejlren betyder samtidig at BBK slutter på en samlet 4. plads i sæsonen og dermed trækker en
billet til deltagelse i den fornemmeste række i 2015.

Der var spænding lige til det sidste og sejren kom først i hus i 12 og sidste sejllads søndag
eftermiddag. BBK havde allerede sat 6 førstepladser i hus ud af 10 mulige, og de fire førende
både lå kun med 2 point margen så alt kunne ske. BBK skulle møde Thisted i 11 sejlads som også
lå med i toppen, men denne dyst klarede BBK bedst og vandt sejladsen og fik end da Thisted
skubbet helt ned på en 3. plads, og da Bogense samtidig fik tilkendt en traf i deres 12 og sidste
sejlads var det op til BBK selv at afgøre det hele i deres sidste sejlads. Her ventede så bla.
Sejlklubben Sundet og Gilleleje Sejlklub som inden stævnet i Svanemøllen lå på en af de 5
oprykningspladser. BBK skulle samlet set slutte 10 placeringer bedre end Sundet og mindst 2
placeringer bedre en Gilleleje, for at få adgang i 1. division.
BBK vandt også sidste sejlads sikkert og kunne dermed sejle i havn med ikke mindre end 8
førstepladser i skabet og en samlet sejr med 61 point, et point foran Thisted og to point foran
Bogense.
Dermed Slutter BBK 2015 sæsonen helt a’point med Thisted og Sundet, men pga. flest
førstepladser til ender BBK på samlet 4. plads og kan dermed kan holdet se frem til at blive
udfordret i første division, af nogle af landets største og bedste sejlklubber.
Holdet fra Brejning består af Carsten Jessen, Uffe Schmidt , Søren Larsen og Claus Pedersen som
alle fire har sagt ja til at fortsætte de gode takter i Sejlsportsligaen i 2016.
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