
Oliver slutter med sølvmedalje 
 
DM i Vallensbæk satte punktum for en forrygende sæson for sejlklubbens unge dygtige elitesejler. 
 
Medaljerne om Oliver Ørtings hals glimtede om kap i oktober solen, da Vallensbæk Sejlklub afviklede DM 
for Europajoller.  
Oliver Ørting vandt sølvmedalje i klassen for herrer, og generelt blandt alle deltagere blev han nummer tre, 
altså en bronzemedalje blandt 36 deltagere. Det var Danmarks Idræts Forbunds (DIF) officielle DM for 
Europajoller, hvor det er for alle, unge såvel som seniorer. Og det var punktum for Oliver Ørtings første 
sæson i Europajollen. 
- Jeg er rigtig godt tilfreds med resultatet ved DM, det er altså nogle hårde gutter jeg er oppe imod, siger en 
tilfreds Oliver Ørting.  
Da han i foråret skiftede til Europajolle, kom han også over i et meget hårdere felt af sejlere end han havde 
været vant til tidligere. Alligevel har Oliver ligget med fremme i stort set alle stævner, han har deltaget i: 
Bronzemedalje ved Dansk Sejlunions danske ungdomsmesterskaber, en flot fjerdeplads ved 
europamesterskaberne for juniorer, ved ranglistestævnerne er det blevet til sejre, andenpladser og en 
enkelt tredjeplads. Ved verdensmesterskaberne blev han den 17. bedste i verden efter kun fire måneder i 
Europajollen. 
- Jeg kunne have gjort det meget bedre til VM. Men når jeg nu ser tilbage på sæsonen, er jeg generelt 
tilfreds. Jeg havde ikke forventet, at det ville gå så godt allerede i den første sæson i Europajollen, siger 
Oliver Ørting. 
Den nu 19-årige Oliver har gennem snart 10 år været en fornem repræsentant for Præstø Sejlklub til 
internationale stævner som VM, EM og NM rundt om i verden og DM nationalt i forskellige jolletyper.  
Dusinvis af guld, sølv og bronzemedaljer samt et væld af pokaler vidner om en lang og flot karriere, drevet 
af talent, energi, flid og ihærdighed. Selv om sæsonen er slut, hviler Oliver ikke på laurbærrene indtil solen 
igen står højt på forårshimlen. Træningen fortsætter på flere fronter. 
- Jeg skal have gjort noget ved fysikken og vægten. Jeg har ikke styrketrænet så meget, og det skal jeg have 
gjort noget ved i vinter. Samtidig tænker jeg også, at træne på vandet sammen med og mod nogle af mine 
konkurrenter i Europajollen. Det vil foregå i klubber nord for København, blandt andet Sletten Sejlklub men 
også KDY, fortæller Oliver Ørting. 
Stævneplanen for næste sæson ligger allerede fast. Et af de største stævner er igen verdensmesterskaberne 
for den rutinerede elitesejler. 
Oliver Ørting har i en efterhånden betydelig årrække været støttet af Vordingborg Kommunes 
eliteidrætsordning. 
 
Denne artikel er skrevet af Eva Damsgård, billederne er de officielle fra Vallensbæk Sejlklubs DM stævne.  
 
 
 
 
 
 
 


