IFKS 2010: Zie voor meer info over deze week " Singelier Nijs"

eindklassement IFKS 2010

Sprintersklassement IFKS 2010

IFKS 2009: Weer terug in de A-Klasse!
De zomer van 2009 begint met veel wind,dus met de trainingen veel oefenen met in en uit reven.
Maar dan komt Piet Paulusma met het weerbericht voor de IFKS week ,weinig wind!

Dat hadden we liever niet met ons zware skûtsje!
1 augustus 2009 was het dan zover,het Iepen Frysk Kampioenskip Skûtsjesilen ging weer van start met zoals
gewoonlijk de 1e wedstrijd in Hindeloopen. We starten dit jaar weer in de A-klasse dus was het extra
spannend,zouden we ons kunnen handhaven?
Ook was er dit jaar het een en ander qua te zeilen banen veranderd,dit was voor velen eerst best even wennen,ook
voor de toeschouwers was het eerst best wennen maar het is ons goed bevallen!
Met ons super team deden we goed mee,we blijven A klasse en dat was de doelstelling en we hopen ons in 2010 ook
te kunnen handhaven en zo mogelijk de resultaten te verbeteren. Ook hadden we er dit jaar een nieuwe sposor erbij,
naast Friso die onze jassen heeft gesponsort,konden we ook Bavaria aan ons lijstje toevoegen.
De 1e vergadering heeft inmiddels plaats gevonden en de plannen om onze doelstelling in 2010 te bereiken zijn
gemaakt, voor de diverse wensen zijn we op zoek naar meer sponsoren.

IFKS 2008: Weer gepromoveerd naar de A-Klasse!
Weer terug in de B-Klasse,maar na een spannende wedstrijdweek eindigden we als 3e in de B-Klasse en zijn we dus
weer gepromoveerd naar de A-Klasse! De eerste wedstrijd in Hindelopen werd voor de B-klasse afgelast omdat er
geen wind was,deze wedstrijd moest later in Heeg worden ingehaald. In Staveren werden we 1e en de eerste
wedstrijd in Heeg werden we 5e,de inhaalwedstrijd hebben we vroegtijdig de wedstrijd verlaten en daarvoor kregen
we 18 punten.De dag daarop, in Sloten werden we 6e en in Echtenebrug behaalden we een 7e plaats.De eerste dag
in Lemmer begon het steeds harder te waaien en veel skûtsjes konden het moeilijk overeind houden,wij haalden
echter steeds meer in en eindigden op een 4e plaats. We konden nog steeds promoveren naar de A, maar dan
moesten we de laatste dag super zeilen en de juiste schippen er achter houden. Dat lukte! we werden eerste en dat
leverde ons een 3e plaats op in het eind-klassement. Het was feest aan boord!
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