
> Oliver vil i luften 
 
> Præstø Sejlklubs dygtige elitesejler 20-årige Oliver Ørting vil arbejde i luften. Det fortæller han efter sin 
hjemkomst fra det officielle verdensmesterskab for Europajoller i Spanien.  
> “Til oktober begynder jeg min uddannelse som pilot i Roskilde. Min intention er dog at fortsætte med at 
sejle i Europajollen, primært til de store mesterskabsstævner. Tiden vil dog vise, hvor meget jeg kan ved 
siden af en krævende uddannelse” siger Oliver Ørting. 
> Oliver er optaget på Center Air Pilot Academy i Roskilde, der uddanner professionelle piloter. Olivers mål 
er at blive pilot på passagerfly.  
> Siden han blev student sidste år, har han arbejdet fuld tid for at spare op til sin uddannelse.  
> “Jeg flytter til Roskilde, og uddannelsen har min førsteprioritet. Det betyder desværre, at jeg ikke længere 
kan træne på Præstø Fjord, som jeg altid har gjort. I stedet må jeg træne på Roskilde Fjord” siger Oliver.  
> Ved VM i begyndelsen af august blev Oliver en flot nummer 8 i et hårdt felt på 65 joller - en forbedring af 
sidste års VM placering som nummer 17. I de sidste tre sejladser kom han i mål blandt de 10 bedste. 
Generelt er han godt tilfreds med sin sæson indtil nu. 
> Oliver har gennem ti år repræsenteret Præstø Sejlklub på fornem vis med mange guld- og sølvmedaljer i 
internationale og nationale mesterskaber i tre forskellige jolletyper. 
> Der sejles om danmarksmesterskabet i Europajolle i starten af oktober, men Oliver er lige nu usikker på, 
om han deltager, da han på det tidspunkt netop er begyndt på sin uddannelse. 
> De mange kapsejladsstævner i ind- og udland gennem årene har givet en god ballast i køjesækken, som 
kan bruges i pilotuddannelsen. 
> “Det, jeg tager med mig fra sporten, er, at jeg har lært at fokusere og præstere, at holde hovedet koldt og 
bevare overblikket, når noget sker, siger Oliver Ørting. 
Oliver har også intentioner om at sejle sammen med sin far, Jan Ørting, i BB 10 Meteren på den ugentlige 
onsdagsmatch for kølbåde på Præstø Fjord. 
> “Det vil jeg satse på fortsat at kunne deltage i” siger han. 
> Oliver Ørting har gennem seks år været støttet af Vordingborg Kommunes eliteidrætsordning. Og ikke 
mindst sin far, der har hjulpet og trænet det unge sejltalent gennem hele karrieren, hvor Oliver målrettet 
har udfoldet sit talent med flid og ihærdighed under træning i al slags vejr på fjorden.  
>  
> Skrevet af Eva Damsgård. 
 


