VM DN-isjakt i Sverige 2000.
Världens snabbaste internationella
seglingsklass.
DN-klassen är idag etablerad som en av världens starkaste seglingsklasser.
Klassen är på observationslistan som framtida OS-klass. 23st VM har genomförts sedan
första officiella årgången 1976, där estländaren Ain Vilde vann.
Sveriges ambitioner är mycket höga inför detta VM. Efter fyra raka EM-guld till
Sverige, skulle det sitta fint kom vi kunde ta hem det första VM-guldet år 2000 på
hemmais. Seglingsarena fastställs på grund av väderläget under sista veckan i februari.
Hetaste tipsen är Storsjön i Sandviken alternativt Fiskeboda vid Hjälmaren utanför
Eskilstuna.
DN-isjakt
Världens i särklass största isjaktsklass DN-isjakten fick sitt namn efter det att tidningen
Detroit News i Michigan, år 1936 utlyste en konstruktionstävling. Kriterierna på den önskade
isjakten var att den skulle vara snabb, lätt att transportera på biltaket och att den skulle gå att
bygga själv.
Idag finns det ca 7000 DN-isjakter spridda på 20 länder i den kyliga delen av världen.
Trots att ursprungsritningen inte är ny känns den (precis som Starbåten i sommarseglingen)
väldigt "up to date". Kvar av de ursprungliga reglerna är grundmåtten samt att skrovet måste
vara byggt i trä. Annars är det med materialutvecklingen precis som i flertalet seglingsklasser,
det vill säga att man hittar kolfiber och epoxy överallt där klassreglerna tillåter det.
För den seglare vars abstinens blir alltför stor på vintern, är DN-kappsegling det självklara
alternativet.
Ingen båt seglar så fort som en DN-isjakt, inte ens de snabbaste trimaranerna. Tjusningen när
man ljudlöst flyger fram över isen är svår att beskriva. Helt klart är att man inte bör provsegla
om man redan idag har tillräckligt med hobbies. Det är helt enkelt för kul. Och fort går det...
Fartregistret sträcker sig från 20 km/tim och upp till 120 km/tim.
Skador och diciplin.
Självklart kräver den höga farten på banan disciplin. Den seglare som äventyrar sina
medtävlare blir diskvalificerad. På grund av hårda krav från organisatörerna är olyckorna få.
Första anblicken
DN-seglare brukar ofta skoja om att detta måste vara världens minst publikvänliga idrott.

Det är kallt, blåsigt vått och öde. Vi söker stora isytor och dessa finns inte där andra
människor finns. Detta är också en del av tjusningen.
När man för första gången anländer till en isjaktstävling, slås man av hur påbyltade deltagarna
ser ut. I depån har seglarna tjocka overaller på sig för att hålla kylan stången. Under overallen
har man ofta en tunn fartoverall som blottas strax innan start.
En annan sak man slås av är det stora åldersspannet på seglarna. På startlinjen hittar man
sextioåringar stående sida vid sida med tjugoåringar. DN-seglingen kan liknas vid golfen,
vilket vill säga att du inte behöver vara purung för att lyckas. Erfarenheten räknas. Är du inte
så snabb på att springa i starten kan du ta igen detta med överlägsen taktisk segling.
Sverige som isseglarparadis
Ofta när man berättar om isjaktsegling för oinvigda får man höra kommentaren: Isjaktsegling, det verkar ju kul men det är väl bara vart femte år ni kan segla va?”
Detta stämmer inte alls med verkligheten. En normalvinter går det att segla i princip varje dag
från december till mars inom en radie på 10 mil från huvudstaden.
Med andra ord är tillgängligheten avsevärt bättre än för andra vintersporter, exempelvis
slalom eller längdåkning. Många gånger lämnar man storstan i hällregn i gryningen för att
någon timme senare kappsegla på gnistrande blankis på exempelvis Mälaren.
De snöfattiga vintrarna har bidragit till att Sverige blivit något av ett eldorado för
isjaktseglarna.
Klassen växer snabbare än någonsin idag och var man än beger sig där det finns isbelagda
sjöar hittar man DN-seglare från någon av landets dryga 20-tal klubbar..
Alla deltagare är dock inte svenska utan många danskar, tyskar och holländare frekventerar
svenska isar när isbrist råder på deras hemmaplan.
Tävlingarna.
VM är begränsat till ca 200 isjakter från ca 17 nationer.
VM går varje år, omväxlande i Nordamerika och Europa.
I Sverige arrangeras fem nationella rankingseglingar plus SM per år och tävlingarna samlar
50-120 jakter per gång
Dominerande nationer.
Traditionellt har USA, Tyskland, Holland och det forna östblocket dominerat sporten men
sedan ett par år är Sverige rejält på gång och räknas idag till de allra bästa nationerna.
Vem vinner VM 2000?
Regerande världsmästare är Ron Sherry från Detroit. Han har vunnit de två senaste
världsmästerskapen i DN och är även nominerad till titeln årets seglare i USA.
Även Mike O´Brien från New Jersey med tre VM-guld i bagaget kommer att bli en kandidat
till titeln.
Karol Jablonski från Polen har vunnit tre VM-guld totalt. Karol är professionell seglare och
vann bland annat VM i Mumm 36 i somras.

Tysken Bernd Zeiger har ännu ingen stor titel men kommer med största sannolikhet att vinna
inom kort.
Junioren Michail Burchynski från Polen är en av sportens ”coming men”. Hans far Piotr har
varit världsmästare och följs nu av sonen som aspirant på titeln.
Av svenskarna är den trefaldige europamästaren Thomas Karlsson från Nynäshamn en
kandidat. Regerande europamästaren Tomas Lindgren satsar även han stenhårt på att erövra
Sveriges första VM-guld någonsin.
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