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Dansk verdensmester stiller op til F18 VM i Vallensbæk 

Af Jan Hedmann Jensen, F18 Danmarks kapsejladsudvalg 

Brødrene Daniel og Nicolai Bjørnholdt, begge Svendborg Sund Sejlklub, har netop tilmeldt sig F18 Worlds 

2017 den 8.-15. juli i Vallensbæk.  

De to unge sejlere er ikke helt ukendte i F18-klassen og har tidligere sejlet F18 VM i Italien. De er dog mest 

kendt som ”Hobie Cat-sejlere”, hvor de i mange år sammen og hver for sig har domineret den danske Hobie 

Cat-klasse HC 16 Spi. Daniel blev verdensmester i 2016 i Hobie Cat 16 i Kina med Josephine Frederiksen som 

gast. Nicolai sejlede sig frem til en 16. plads med Christian Dannefer som gast. De to Bjørnholdt brødre har 

vundet et utal af DM'er og også altid gode for en placering i top, når de enten sammen eller hver for sig 

deltager i den klassiske version eller Spi-versionen af Hobie 16.  

Sammen har de også en Hobie Wildcat, en bådtype, som sejler under box-reglen i F18. Derfor har de 

naturligvis valgt at deltage og sejle med, når det store stævne bliver sejlet i Vallensbæk. Senest deltog de i 

VM i 2013 i Italien og blev her placeret som nr. 66. 

 

Daniel og Nicolai Bjørnholdt ved VM i Italien 2013. 



Der er lagt op til hård konkurrence mellem de unge, danske teams 

De to brødre stiller op for Svendborg Sund Sejlklub, Magnus Dahl og Jesper Vogelius stiller op for Kaløvig, 

og "vores egne -Theis Colin for VSK og Philip Larsen or SKB - så der vil blive gået til stålet, ikke blot for at 

vinde verdensmesterskabet, men også fordi den interne konkurrence mellem de unge er intens. Ligesom 

Bjørnholdt brødrene har Theis også vundet DM i Hobie Spi. Til F18 VM i juli stiller de op i hver deres 

bådtype: Bjørnholdt sejler Hobie Wild Cat, Magnus og Jesper sejler Nacra Fusion , og Theis og Philip har 

været ude og investere i en Goodall C2.   

De kender måske ikke helt hinanden endnu, men de har alle hørt om hinanden, da de faktisk alle har været 

inde over ungdomslandsholdet, så for danskerscenen er der lagt op til masser af træning og helt sikkert til 

indbyrdes kappestrid på Køge Bugt. Vi kan nok også være sikre på, at der i månederne og dagene op til VM 

vil blive trænet, poleret og optimeret. 

 

 

Magnus Dahl og Jesper Vogelius ved VM Tyskland, Kiel 2015. 
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Theis Colin, VSK, og Philip Larsen, SKB, har gennem flere år sejlet Hobie 16 Spi, og som billedet fortæller, er 

Theis altid klar til lidt sjov på vandet. De er faktisk blevet ret gode til at kæntre både uden selv at lande i 

vandet - lidt af et kunststykke.  

 


