
JNoM 2017 Pärnu Estland

Efter 2017 års rikskval gick Filippa Henriksson till JNoM i Pärnu Estland. Det är fem 
år sedan Estland arrangerade JNoM i Pärnu och då hade vi också två LBS seglare 
på plats Kristoffer Nordström och Henrik von Frisendorff. 
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Lördagen 22 juli
Resan till Pärnu började lördagen den 22 juli. Bilresa till Stockholm, plocka upp en 
coach ribb i Kvarnviken och sedan direkt färjan till Tallin. På färjeterminalen möttes 
resten av JNoM laget upp, 40 seglare (20 tjejer och 20 killar) med coacher. Resan 
över var ett äventyr som många inte hade gjort tidigare och stämningen var på topp.

 �  

Söndagen 23 juli
Efter ankomst 10:00 i Tallinn var det 1,5 timmes bilfärd till Pärnu. Det var ett 
lämmeltåg av bilar med båtar på taket och ribbar, inte bara Svenskar utan även 
Finländare, Danskar och Norrmän. Väl i Pärnu var det sjösättning och avlastning 
inför först träningspasset 13:00. Medan ungdomarna tränade fixade vi föräldrar med 
ribbar och boende
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Måndag och tisdag 24-25 juli
Samling 09:00 varje morgon riggade och klara för ett förmiddagspass och ett 
eftermiddagspass med lunch i land. På tisdagskväll var det invigning med parad 
genom Pärnu och öppningstal av Estlands Optimistförbund. 
Dessutom uppträde av en helt vansinnig Estländsk biker trupp.
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Onsdagen 26 juli
JNoM´s första tävlingsdag, regattan var uppdelad på tre individuella dagar med totalt 
9 race och en dag för lagsegling. Regattan började riktigt bra för Sverige då Tilde 
Skörvald från Kullavik gick direkt upp i ledningen med 15:e, 6:a och en 2:a. Filippa 
seglade helt ok och med 27:a, 2:a och en 10:a vilket gav en 12:e plats och hon var 
med i matchen.
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Torsdagen 27 Juli
Sverige tappade ledningen mot Finland och Norge. Filippa fortsatte att hålla sig i 
toppen med 21:a, 2:a, och en 10:a vilket gjorde att hon seglade upp sig till en tredje 
plats efter 2 dagar, strålande humör men ovetande om sin placering när hon kom in.
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Fredagen 28 juli
Nationstävling i lag-segling, svenska tjejlaget bestod av Jennifer Öhrnell, Elsa 
Arronsson, Louise Zetterström (Lag kapten), Maya King och Filippa Henriksson.   
Kill-laget bestod av Rasmus Granzin (Lag kapten), Christoffer Hallin, Johan 
Bengtsson, Simon Granath och Viktor Björk. samtliga race i ”round-robin”. Tjejerna 
kom tillbaka och spikade resten av sina race i grundomgången. Inför tjejernas sista 
avgörande i ”roud-robin” mot Danmark avbröt seglingsledningen racet pga av för 
hårda vindar. Ett lågtryck som legat hela dagen kom in mitt i racet med byar på 
13-16m/s inne hamnen, 2 timmars väntan på land sedan igång igen. Då tog tjejerna 
sin sista vinst i grundomgången.
Det blev otroligt spännande mot slutet men Finska tjejerna slog Estland i sista racet 
och då blev det klart att Sverige fick möta Finland i tjejfinalen, bäst av tre. Tjejerna 
var på gång och satte två raka vinster direkt och guldet var klart. Killarna fortsatte 
spika och tog guld även de efter två race mot Lettland – obesegrade rakt igenom, 
stark serie.
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Lördagen 29 juli
Sista dagen på JNoM 2017, samling 09:00, det var märkbart nervöst på hamnplan. 
Vindprognoser diskuterades fram och tillbaka, prognosen var lättvind 2-4m/s vilket 
våra svenska seglare inte önskade. Det spekulerades också om det ens skulle bli 
något, vinden kom och det blev runt 3-4 m/s hela dagen. För tjejerna blev det endast 
2 race pga av tidsbrist. I land var spänningen hög när de preliminära resultaten kom 
upp, norskan som låg 2:a hade gjort UFD i 7:e racet och Filippa kom in med en 5:a. 
Nu blev det silvervittring, 8:e racet kom igång efter flera omstarter och fick vi veta att 
finska Xiaojian Keinänen som ledde hade en UFD men hennes serie var tillräckligt 
stark för att behålla guldet vilket var henne välförtjänt. Nu stod silverplatsen mellan 
Norska Diane NinuaveJ-utulstad och Filippa. Norskan seglade in på en 11:e plats 
och Filippa på en 4:a dock det saknades 5 poäng för att Filippa skulle gå om. Vilken 
avslutning!! det var en stolt tjej som hissade den svenska flaggan och seglade in 
påhejade av sina kompisar. 
På killsidan lyckades Jonathan Llado Krensler ta silvret i sista racet. Ett riktigt bra 
slutresultat för vårt Svenska JNoM team. 
Brons på tjejsidan, silver på killsidan och dubbelt lag guld. Vi hade 7 svenska tjejer 
och 10 killar i topp 15.
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Prisutdelningen var helt klart i de Svenska färgerna och efteråt blev det, det 
obligatoriska badet av medaljörerna (+ en hel drös till)
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Till Organisationen i Pärnu, Estland vill jag ge en eloge till ett väl genomfört JNoM 
och Pärnu bjöd på en kanonvecka med vackert väder god mat och många nya 
härliga bekantskaper.
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