
Oliver sejler mere guld hjem til Præstø Sejlklub  
 
17 årige Oliver Ørting slutter i Zoom 8 jollen som regerende danmarksmester og europamester 
 
Af Eva Damsgård, Bro 3 
 
Præstø Sejlklubs dygtige elitesejler Oliver Ørting vandt danmarksmesterskabet i Zoom 8 jolle i 
weekenden den 10 og 11 september blandt 30 deltagere i Sønderborg. Dermed slutter den 17 årige 
supersejler sin imponerende karriere i enmandsjolle som regerende danmarksmester og 
europamester. Oliver Ørtings lange række af flotte placeringer i jollen tæller også 
europamesterskabet for hold og en sølvmedalje ved verdensmesterskaberne.  
Fra næste sæson skifter han Zoom 8 jollen ud med tomandsjollen Twentyniner, hvor han har fundet 
sammen med en sejlmakker fra Roskilde Sejlklub. 
Oliver Ørting har i hele sin imponerende sejlkarriere, der begyndte i optimistjolle, været trofast mod 
Præstø Sejlklub, som han har stillet op for til kapsejladserne. I optimistjollen sejlede han på 
landsholdet, og striben af flotte sejre i den lille jolle er imponerende med både nordiske og danske 
mesterskaber.  
Forbipasserende og sejlklubbens medlemmer har ofte set den ihærdige sejler træne i al slags vejr i 
farvandet ud for havnen og sejlklubben. Men de har aldrig set Oliver Ørting sejle mod sine 
jævnaldrende konkurrenter på hjemmebane på Præstø Fjord. Sejlklubbens ungdomsafdeling satser 
kun på bredden, og derfor har der aldrig været arrangeret stævner for Oliver Ørting på 
hjemmebane.  
Alligevel har Præstø Sejlklub en ung og målrettet sejler, den kan være stolt af. En sejler, som kan 
inspirere andre med sin flid, ihærdighed og målrettethed.  
Det er første gang i 30 år, at sejlklubben har en ung sejler på eliteplan. I midten af 1980'erne var det 
Peder Rønholt, der vandt alt hvad der var værd at vinde i optimistjolle.  
For Oliver byder fremtiden nu på tomandsjolle samtidig med, at han går i 2g på Vordingborg 
Gymnasium og forventer at hive studenterhuen hjem på de nominerede tre år.  
Held og lykke fremover, Oliver. Vi er mange, der følger dig og har glædet os over dine flotte 
resultater, og vi ved jo, at dit mål er OL.  
 
 
 


