
MARSELISBORG SEJLKLUB DELTAGER I JULI I VERDENSMESTERSKABET I 

SEJLSPORTENS KONGEKLASSE: 12mR i NEWPORT, RI, USA 

 

I de sidste 3 sæsoner har Marselisborg havn været hjemstavn for den legendariske 12mR – Kiwi Magic KZ7. 

Besætningen er hovedsageligt sejlere fra Marselisborg Sejlklub, som har trænet flittigt på Århus bugten og 

viste stor form ved festuge stævnet Wessel & Vett Cup i september 2018, hvor de krydsede målstregen 

først i alle sejladserne. 

New York Yacht Club fylder 175 år og dette fejres med et stort anlagt regatta program over hele sommeren 

med Verdensmesterskabet for 12meter klassen som højdepunkt. 26 både ventes til start heraf 2 danske 

besætninger, da OL-sejleren Jesper Bank har lejet et søsterskib til Kiwi Magic. 

Favorit er Prada mandskabet med den 5 dobbelt OL medaljetager Torben Grael ved roret. Så Marselisborg 

besætningen med ejeren Johan Blach Petersen ved roret får hård konkurrence. 

Det er et større projekt at deltage. Kiwi Magic er 20 meter eller 63 fod og vejer 26 tons. Den bliver sejlet til 

USA på et fragtskib med 2 andre nordiske 12 metre. Den 14 mand store besætning bestående af Jens Kvist, 

Jørgen Rasmussen, Torben Gøtzche, Christoffer Blach Petersen, Marianne Friis, Lars Hagh, Troels Dietmar, 

Jørgen Laursen, Mark Ibsen, Bertil Busch, Jakob Sejr, Mads Gram og Morten Schmidt, har lejet 2 huse i de 6 

uger sejladserne foregår. 

Arkitekt Morten Schmidt, Schmidt, Hammer og Lassen, fortæller at det bliver en helt unik oplevelse at sejle 

12 metre i disse for Americas Cup så historiske omgivelser og i en af de største legender i Americas Cups 

historie. Om vinder chancer siger Morten Schmidt – vi er nok outsidere, men båden er 100% 

konkurrencedygtig. 

Kiwi Magic KZ7 blev bygget af New Zealand til Americas Cup i 1986-87, som blev sejlet i Australien. 

Australien der i 1983 for første gang i 132 år havde vundet Americas Cup over USA. Cupén, der omtales som 

”The Old Mug” var boltet til gulvet i New York Yacht Club, men måtte løsnes. Kiwi Magic var den første 

deltager bygget i glasfiber og viste sig at være den hurtigste båd, men det unge New Zealandske mandskab 

tabte finale sejladserne til amerikanerne. Siden har Kiwi Magic vundet verdensmesterskabet 4 gange senest 

i 2009 og den regnes stadig for en af de absolut hurtigste 12 metre, der er bygget. 

Deltagelsen kan følges på Instagram: KiwimagicKZ7 

 


