SM i

regrund

Var? regrund r platsen f r rets Neptunkryssar-SM. regrunds B tklubb BK och
sthammars Segels llskap SS st r som arrang rer.
Tiden r 19-21 augusti 2011. Seglingarna kommer att genomf ras p
regrundsgrepen. Det r en av Sveriges b sta banomr den mellan badklippor och
ppet hav. amnen ligger i omedelbar anslutning till banorna.
Tillfartsseglingarna blir korta och sk darna har versikt ver hela banorna.
Anm lan p mail obk@oregrund.nu. Anm lningsavgiften r 1.000 kr och inkluderar
kranlyft.Den betalas in p bg 448-9522. Sista anm lningdag r torsdagen den 11
augusti 2011.
S s ttning. Kran finns p BKs varv vid Katrin rarna 1 M s der om regrunds
hamn.Torsdagen den 18 aug mellan 12.00-22.00 r reserverad f r kranlyft. Kontakt med
sj s ttarna kan ske p BKs varvsmobil 0730-53 96 74 alt varvsm starens mobil
070- 570 36 77.
Antal seglingar. m v dret till ter kommer seglingarna att genomf ras 3+3+2.
Inkvartering. Eftersom regrund r en popul r semesterort finns det anledning att
boka rum mycket tidigt.
Strandhotellet 0173-31600
otell loras Tr dg rd 0173-31660
Vandringhem Epokg rden 0173-30200
Ankarg rden 0173-30512
Klockarg rden 0173-30065
Sunnan amping 0173-30064
Regattamiddag. emensam middag h lls
p Strandhotellet l rdag kv ll 20 aug.
Kontakter
BK s kansli 0173-31160
Torbj rn Ahlb ck 0173-17273
Nils Virving 070-6712952
V lkommen till regrund
Staden vid havet
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Lennart Runemos
Vandringspris
l m inte att f rs ka ta hem Lennart
Runemos vandringsrpris till den
yngste bes ttningsmannen bland de
b tar som placerar sig bland de tio
fr msta p SM.
Vinnare av vandringspriset s v l 2009
som 2010 var Ulf Tjernberg, gast p 239
Banana Split. Kom igen alla yngre
seglare och f rs k ta priset fr n Ulf vid
SM 2011 i regrund!

Ulf med vandringspriset efter SM 2010
i Sand amn
t
ger M nss n
5

Alla SM-vinnare sedan 1945
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

50
77
110
110
137
111
78
140
78
78
121
173
160
159
159
182
75
78
180
39
39
183
183
183
140
64
140
140
140
117
64
62
117
182
31
233
233
177
241
241
174
241

Malte Svennbeck
Per Zaine
Rune Svennbeck
ke Fernstr m
Harry Bertze
Ulf Freding
Sten Bertze
Sven Johansson
Sten Bertze
Sten Bertze
Sven-Erik Lindberg
Sten Lindgren
Jan-Eric Horn
Rolf Pettersson
Rolf Pettersson
Olle Rydman
Harry Bertze
Per-Bertil Eklund
Lennart Sj l n
Gunnar Harju
Gunnar Harju
Jerry Larsson
Jerry Larsson
Jerry Larsson
Nils Virving
Nils Malm
Nils Virving
Nils Virving
Nils Virving
Juan Boethius
Einar Olsson
Nils Berglund
Juan Boethius
Lennart Bertze
Olle Bertze
Valter Saaristu
Valter Saaristu
Olle Bertze
Lars stlund
Lars stlund
Conny Jansson
Lars stlund

Knut Freding
Erland Eieng rd
Knut Freding
Bertil Ekvall
Stig Jansson
Lennart Flink
Bo Frimansson
Erik Wallsten
Bo Frimansson
Bo Frimansson
Olle Lindberg
Ragnar Ekholm
K re Eriksson
Per Zaine
Gunnar Lundberg
Sten Tj rnstr m
Lars Nyberg
Bo Frimansson
Oscar Sj len
Gunnar Kaarle
Erik Kusoffsly
Hans Eriksson
Hans Eriksson
Roger Norman
Kaj H ggmark
Inger Malm
Kaj H ggmark
Kaj H ggmark
Ulf Normark
Hans H llman
Kennth Hammerin
Gunnar Fredriksson
Michael Persson
Staffan Bj rklund
Leif Tibblin
Carina Persson
Roger M nsson
Valdemar Hjelm
Hans Mehlstrand
Hans Mehlstrand
Per Andersson
Hans Mehlstrand
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E.S.K.-45
Lulu
Rival V
Amie
Saga
Lill-Eva
Ci-Ci
Flax
Ci-Ci
Ci-Ci
Abii
Droppen
Felicia
Cicac
Cicac
Jehu
Sandy
Majbj rn
Kokett
Tonita
Tonita
Regina
Regina
Regina
Borta med vinden
Scarlet
Borta med vinden
Borta med vinden
Borta med vinden
Bermuda
Scarlet
Sexatu
Bermuda
Jehu
Strikki
Ciina
Ciina
Lagun
Montana
Montana
Huvudbry
Montana

2
2
2
2

Alla SM-vinnare sedan 1945, forts.
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

174
241
174
174
246
174
239
140
245
245
222
265
245
222
245
260
265
263
265
269
180
180
180
180

Conny Jansson
Lars stlund
Conny Jansson
Conny Jansson
H kan Frimansson
Conny Kjellberg
Anders Hjelmblad
Nils Virving
Valter Saaristu
Valter Saaristu
Bj rn Eklund
Nils Virving
Valter Saaristu
Bj rn Karjel
Valter Saaristu
Jerry Larsson
Nils Virving
Bill Lidman
Nils Virving
Per-Arne Larsson
Oskar R s
Reine Svensson
Oskar R s
Oskar R s

Lotta Kjellberg
Hans Mehlstrand
Lotta Kjellberg
Lotta Kjellberg
Lasse W ngdahl
Svante Bergh
Marie-Louise Goertz
Peter Svanberg
Roger M nsson
Gunilla Lapidus
Annika Karjel
Ulf Normark
Roger M nsson
H kan W gstr m
Roger M nsson
Lennart H gre
Niklas Virving
Ingrid Lidman
Ulf Normark / Niklas Virving
Mikael S f
Mats Rimm
Tony Karlsson
Mats Rimm
Mats Rimm

e st ndigt vandrande prisen till SM segrarna
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Huvudbry
Montana
Huvudbry
Huvudbry
Fri
Huvudbry
Banana Split
Borta med vinden 7
Florina
Florina
Belle Amie
Borta med Vinden 9
Florina
Belle Amie
Florina
Regina Jubile
Borta med Vinden 9
Virvelvind
Borta med Vinden 9
Iziz
Kokett
Kokett
Kokett
Kokett

ggda av

i las S

rl nd.

Bildcollage fr n SM
2010 i Sandhamn
oto:Roger M nsson
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Alla borde k nna till.....
SM f r Neptunkryssare alla r sedan 1945. Det r faktisk mycket imponerande,
det b r ocks kunna ge avtryck i seglarkretsar i hela Sverige att
Neptunkryssarpokalen dessutom har seglats sedan 1942.
Det pratas om d lig tillv xt inom kappseglingar, beroende p konkurrens med andra
fritidssyssels ttningar, h ga kostnader, m.m. som n gra av orsakerna till avtagande
intresse.
Neptunkryssaren som seglas med endast tv personer ombord och som seglas f r
relativt l ga kostnader har dock klarat sig bra!
Personligen tror jag att vi Neptunkryssarseglare beh ver satsa lite extra p n gra
utvalda regattor per r d r man ut ver sj lva kappseglandet ger varandra och nya
intressenter mer utrymme/tid f r social gemenskap under seglingarna, det kan
f rmodligen st rka Neptunkryssarnas popul ritet ytterligare.
lera av de existerande och rekommenderade kappseglingarna r extra gynnsamma f r
social samvaro i r, till dessa kan bland annat SM i regrund i augusti samt
Riddarfj rdsseglingarna i september r knas. D r ges stor m jlighet att kunna besk da
seglingarna, samt m jligheter att kunna tr ffas p restauranger m.m. f r att f det extra
trevligt kring arrangemangen.
Trevligt f r familjer och bekanta.
Kan n gra personer med lite mer fritid dessutom st lla upp p lite demoseglingar,
f r presumtiva Neppeseglare i samband med dessa seglingar, det kan det
f rhoppningsvis ge mer vind i seglen. Att lokalt ocks bjuda upp, f r demoseglingar
vid olika tillf llen kan ocks vara en b rande id f r att ka intresset f r
Neptunkryssaren.
Med tanke p rets cirkus med h jda och s nkta SRS/fd. L S-tal s borde dessutom
m nga nya seglare f rst att det r en ynnest att f m jligheten att segla en
entypsb t som Neptunkryssaren. Den som genom sina traditioner, trevliga seglare,
trailerbarheten, och prisbilden, SM statusen och de relativt sm kostnaderna ger stora
m jligheter att segla r ttvist och trivsamt.
Alla Nepparseglare b r och kan hj lpa till att promota Neptunkryssaren i vidare
kretsar
det vill s ga fler n de n de som l ser Nepparnytt.
Seglarh lsningar fr n Kjell ustafson, Tonita, vi syns!
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Nepparen i media!

r n Segling nr 3 2011

t Mats

Kappseglingsprogrammet 2011
Neptun Cup 2011
SM
Pokalen
Sundsvall
Uppsala
-vik/Skellefte
Stockholm

regrund
Saltsj baden
Vindhemsregattan
USS-Regattan
Ulv regattan
stRasta

19-21 aug
21-22 Maj
13-14 Augusti
11-12 Juni
13-17 Juli
17-18 September

Stockholmscupen 2011

Liding Runt
14 maj
USS-regattan
11-12 juni
Ekolnregattan
mitten/slutet aug
Riddarfj rdsregattan 3-4 sept
strasta
17-18 sept
10
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Kass ren har ordet!

l djande har m nga medlemmar
h rsammat min v djan i f rra numret av
Nepparnytt och betalat sin medlems- och
b tavgift senast 110331. Ni som missat det
ber jag betala in snarast. 200 kr i
medlemsavgift och 100 kr i b tavgift. Betalas
till plusgirokonto 270891-5. Avgifterna
finansierar den l pande verksamheten
under ret. m likviditeten r god s
beh ver jag inte ta fr n placerade medel
som ligger i fonder eller liknande och ger
r nta
Stefan laas, kass r

t

Neptunkryssarpokalen

Salts baden 21-22 ma

rets seglingar om den tr v rda
Neptunkryssarpokalen kommer att seglas
i samband med Saltsj badsregattan p
verkligt klassiska kappseglingsvatten,
n mligen Baggensfj rden. KSSS
arrangerar och f rhoppningsvis kommer
b de arrangemang och v der att vara lika
fina som n r KSSS bj d p SM-seglingarna
i Sandhamn f rra ret.
Sex seglingar p kryss-l nsbana r
planerade med f rsta start kl. 11.00 p
l rdagen.
I KSSS regattahamn finns en kran och
bryggplatser finns i KSSS g sthamn i
otellviken (s de som seglar Liding Runt
s ndagen den 14 maj kan g direkt till
Saltsj baden efter detta race).Ett begr nsat
antal sovplatser finns i Seglarvillan, g in
p www.ksss.se f r att boka. Kostnaden
r 200 kr per natt och person.
Anm lan ska g ras senast s ndag 15 maj
p www.ksss.se och anm lningsavgiften
r 800 kr (efter 15 maj r avgiften 1 200 kr).
11

ger M nss n
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ubileumsboken - K p den till medlemspris!
Som ett led i firandet av att det 2008 var 70
r sedan Lage Eklund ritade
Neptunkryssaren och de f rsta b tarna
byggdes, s gav Neptunkryssarf rbundet
gett ut en jubileumsbok. Boken som r
skriven av Leif Bodinson och Niclas
Sk rlund skildrar b tens tillkomst och
klassens historia under de g ngna 70 ren.
Boken r p 160 sidor varav 40 sidor +
omslag i f rg.
Priset f r medlemmar r 200 kr. vriga
intresserade kan k pa boken till ordinarie
pris som r 250 kr.
Boken k ps antingen genom att betala in
250 kr (medlemspris 200 kr + porto 50 kr) om
du r medlem i f rbundet eller 300 kr
(ordinarie pris 250 kr + porto 50 kr) om du
inte r medlem. l m inte att ange namn och
adress p inbetalningskortet eller - om du
betalar via Internet - i mail till kass ren
stefan.glaas@stockholmshamnar.se.
Den som vill och har m jlighet kan k pa
boken kontant hos n gon av nedanst ende
(och slipper d portokostnaden):
Leif Bodinson, Saltsj -Boo, 076-8033505
leif.bodinson@telia.com
Niclas Sk rlund, Enskede, 070-9525370
niclasskarlund@telia.com
ran aglund, Bromma, 070-5947255
haglund.goran@telia.com
Nils Virving. V llingby, 070-6712952
nils.virving@hotmail.com
Kjell ustafson, M rsta, 070-5433436
kjellbirger@telia.com
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epparn tts e en

s r

Mikael Solebris
presenterar
K serier fr n Ka utan

nsklighetens
viktigaste frid...
Vi m nniskor har ett oerh rt stort behov
av frid, det kan r ra sig om att liksom
munken s ka sig en inre och sj lslig frid.
Andra m ha som m l att uppn kroppslig
frid, lathet allts , om vi nu ska uttrycka oss
p ren och sk r bondsvenska.Vi tar till och
med detta begrepp med oss in i d den.
Jav d , var och varannan som tar farv l av
den h dang ngne framme vid kistan
krystar ju fram ett v sande vila i frid .
ch det r just med tanke p sj lvaste
krysteriet som dessa rader skall ber ra v r
absolut mest underskattade, men dock allra
viktigaste frid - n mligen skithusfriden.
Det r inte alla f runnat att ha s dan insikt
och ro i kroppen som den mycket unge man
som h rdes ropa p en bakg rd, i mitten av
femtiotalet:
Morsan, morsan kan du kasta ner
dassnyckeln och en sm rg s, men skynda
dig!
14

Nu ska vi v l kanske inte beh va verdriva
detta genom att som ovan n mnde gosse
sluta processens cirkel vid samma tillf lle,
i b da ndarna. I just denna situation b r
man nog helst se till att verkligen h lla h rt
p epitetet att var sak har sin tid .
Just till sj ss kan det v l ibland vara lite
knepigt att f till den d r perfekta friden,
m nga g nger beroende p att toaletten
ombord r liten, och familjen stor. r oss
som h rb rgerar ombord p b tar av typen
sk rg rdskryssare, finns oftast s dan
toalett endast i sinnev rlden, verkligheten
h nvisar oss ist llet till hinken. Det kan jag
lova er, att ska man p denna uppn n got
som verhuvudtaget kan vara v rt att
kallas skithusfrid, b r man helst vara ensam
ombord. Trots ensamhet och avskildhet
kan nd yttre faktorer inverka negativt
och st rande p friden...
ode v nnen, l t oss f r enkelhetens skull
kalla honom f r Urban, f r det r precis det
han heter, hade under sen kv ll angjort stad
i s dra V nern med sin ganska stora
sk rg rdskryssare. Tidigt p morgonkulan
vaknade han av en skriande l ngtan efter

hinken. Eftersom Urban r en naturens man,
uppskattar frisk luft och ppna vyer s
parkerade han sig helt sonika p sin hink
med verkroppen stickandes upp ur b tens
f rliga lilla lucka. an tyckte detta
arrangemang var fantastiskt och helt
riskfritt med tanke p tidpunkten, normala
m nniskor var mitt inne i sin
sk nhetss mn.
imlen b rjade f rgas
alltmer rosar d borta i ster. Riktigt samma
f rg hade nnu inte Urbans ansikte
uppn tt, men faktiskt inte l ngt d rifr n.
Detta skulle f rmodligen bli en mycket
arbetsam sittning.
omorron, vad trevligt att fler n jag
uppskattar en vacker soluppg ng!
Urban vred p skallen, lite snett upp t till
h ger mot platsen d r han f rmodade att
bokst verna kom ifr n.
Tamejfan, detta r inte sant, DETTA R
INTE SANT... T nkte han d han m tte
blicken p en helt gr nkl dd ldre hurtfrisk
herre med tillh rande tax i band.
omorrn , svarade han dock artigt, men
lite sm buttert tillbaka medan han funderade
p om han skulle meddela den gr nkl dde
herrn att han fullst ndigt sket i
soluppg ngen. Det enda som intresserade
honom var att f n got i hinken. inken
som gr ng lingen p kajen absolut inte
kunde sk da under kapten Urbans stolta
lekamen. Taxmannen visade sig ha ett
uppd mt pratbehov, det hela utvecklade
sig i det n rmaste till en monolog d r allt
mellan himmel och jord avhandlades. Urban
15

han sa knappt ett skit. Det gjorde d remot
taxen. Tv g nger till och med i f ljd, direkt
p kajen.
Din lycklige j vel , t nkte Urban med
adress till taxen, inte nog med att magen
v rkte, nu b rjade det g ra rej lt ont i arslet
ocks . Det var ingen vanlig simpel tio-litare
av mjuk, ammarplast ombord d r inte. Nej,
en rej l murbrukshink i stum och stenh rd
svart polyetenplast hade tj nsten som
skeppshink ombord hos honom.
Tv timmar senare tackade den
mossf rgade pratkvarnen f r sig. Drog i
bandet till den numer lite smalare taxen,
och gick vidare bort mot centrum av staden.
Tv g llde ven f r Urbans del, men inte
timmar utan dagar. S l nge hade han
n mligen kvar ett tydligt l sbart minne p
b da skinkorna och baksidan av l ren i form
av en stor cirkel. Urban blev f rbannad n r
vi ville m ta radien, ta denna och
multiplicera med 3,14 allts pi, f r att f fram
omkretsen p r vringen.
Jag skiter fullst ndigt i er, och era id er ,
fr ste han innan det gick upp f r honom
hur tokigt just detta uttryck blev i
sammanhanget. Ett dygn ytterligare, allts
tre totalt tog det f r den stackars Urban att
bli kvitt ven bakv rken. Allt detta lidande
f r en mycket morgontidig pratkvarn. Man
kan inte vara nog f rsiktig i sitt val av plats
f r att s ka frid.
Just detta med att skithusfrid skall inneb ra
lugn r viktigt, men f r att uppn den totala
friden saknas d en mycket betydelsefull

komponent. L sningen p problemet med
den f rlorade komponenten som jag
sk dade h romsistens vid bes k ute p v r
klubbholme var v l kanske v lment. Men
h ll nd med om att sticka en ra under
dasset kan verka lite v l l ngs kt, och
snarast lite l jligt f r att kunna finna ro...

Mikael Solebris r fotograf, f rfattare/k s r med
marint liv och leverne som inriktning. Vistas
g rna och ofta s v l under som ver vattnet, d
ombord p egna 61- riga Neptunkryssaren
Tr ta , eller i djupet som sportdykare.
Vintertid s r det fruset vatten som g ller, och
d allra fr mst med ihop kamera vid sidan av
n gon bandyplan.

Bokrecensionen:
Hydrographicas

env gar i Stockholms sk rg rd!

ydrographica, som under m nga r gett
ut specialsj kort i skala 1:10 000 ver
sv rnavigerade delar av Stockholms
sk rg rd (t.ex. n stan alla utsk rg rdar) och
senare ven S:t Anna och delar av Blekinge
sk rg rd - har i r kommit med en bok som
i vart fall jag ser fram emot att f anv nda i
sommar. Boken env gar i Stockholms
sk rg rd beskriver ett antal genv gar
(och ibland senv gar men vackra och roliga
s dana) d r vanliga sj kortet bara visar
grund och bl tt s att man aldrig skulle
v ga sig p att ta sig igenom ens med en
Neppare. I 85 kartskisser och flygfoton

visas hur man kan tr ckla sig igenom de till
synes mest om jliga sund.
M nga av genv garna verkar direkt gjorda
f r Neppare med litet djupg ende och l g
mast (s man kan komma under de
kraftledningar som ibland sp rrar sund f r
st rre b tar).
Jag har anv nt ydrographicas specialkort
i m nga r och funnit dem v ldigt p litliga
och anv ndbara. Inget talar f r att deras
genv gar skulle vara mindre anv ndbara!
ran aglund
Utdrag r
en s m visar
pstr mmen
i n r eten av S
i St
lms mellersta
st rg rd alla ilder r nat rligtvis i
f rg .
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Seglar ventyr p

Bodens n, del 2

Text och foto (om annat ej anges)

ran aglund

Efter diverse turistande blev det dags f r
f rsta dagens seglingar. Bl ste r tt hyggligt
4
6m/s men fruktansv rt vridigt.
Seglingsn mnden var oerh rt ambiti s och
tskilliga starter blev avbl sta n r det vridit
s att linjen inte l ngre l g r tt. Det var ju
heller inget l tt jobb att flytta m rken
startlinjen var 600 m l ng och det var 200 m
djupt. V l ig ng s var man lika observant
p vindvrid och i tta genomf rda seglingar
blev det ban ndring i sju. Trots den l nga
linjen blev det rej lt tr ngt och h r nere
seglar man oerh rt aggressivt med sina fina
tr b tar. N r v l linjen l g r tt s kunde
man ge sig p att det blev allm n omstart
ibland flera g nger med f ljande svart
flagg. Vi var inte riktigt vana att segla s
aggressivt och det visade sig mycket riktigt
att b de vi och Malin hade sv rt att f till

(forts. fr. nr 1 2011)

riktigt bra starter. Det gick v l hyggligt i
alla fall f rsta dagen och Malin kom efter
fyra seglingar in som 4:a och vi som 13:e
vilket vi tyckte var K i ett f lt p 37 b tar.
P kv llen blev det storst tlig invigning
av Europacupen i slottet
Schloss
Montfort med flaggor, nationals nger, tal
och massor med mat och dryck. Men som
de riktiga idrottsm n vi r s l g vi sj lvfallet
l gt med det sista (fast det finns m nga
mycket goda lokalproducerade vita och
faktiskt ocks r da viner och sj lvfallet
wiessbier).
Till skillnad mot f rsta dagens regn s bj d
n sta dag p str lande sol vilket tyv rr
ocks ofta h rnere betyder bleke (n gon
sj bris blir det aldrig tal om). r att kunna

Starterna var er rt t ta
t nternati nale ereinig ng der 30 m S

ren re er

lasse e. .

dagen men fram t 17-tiden s hittades det
lite vind och det blev Raus, raus som
g llde. I en vik stod ocks lite kv llsbris
och vi kunde (efter obligatorisk omstart och
svart flagg f rst s) faktiskt genomf ra en
segling innan vinden dog. Sen l g vi och
guppade ett tag till innan ny vind kom och
n sta segling sk ts iv g fram t 20-tiden.
N r vi kommit ett varv dog vinden dock
igen och vi bogserades in till en mycket
sen middag.
S l ss M ntf rt platsen f r invignings
middagen.
f nga ev. morgonvindar var det ocks
anbefallt att utsegling skulle ske senast kl.
08.00. P morgonen stod ocks en liten bris
men den f rsvann innan vi hann starta. Sen
l g vi ute och guppade i bleke fram till fram t
14-tiden d vi blev inbogserade till hamnen
och satte oss i t ltet och drack l och k ka
korv. Sj lva var vi helt vertygade om att
det inte skulle bli n got mer seglande den

Inf r sista dagen l g vi p en 13:e plats
och Malin l g 3:a och vi s g v l alla r tt
optimistiskt p att kunna avancera upp t i
resultatlistan. Det mesta strulade dock
denna dag och i de svaga vindarna p 2
3 m/s s gick det mesta snett f r b da
svenskb tarna. Vi startade uselt, kom in fel
till m rkena, fick j tteytterrundningar etc.
s resultatet blev att Malin rasade till 9:e
plats och vi till 19:e och detta trots v ldigt
bra fart i b tarna, i vart fall p kryssen. r

Malin i alvp rt l ge efter start
t nternati nale ereinig ng der 30 m S

ren re er

lasse e. .

tta sm spinna rar p pp t 100 vm. Malin l ngst till ger lperna i a gr nden
t nternati nale ereinig ng der 30 m S ren re er lasse e. .
v r del var det kanske inte helt ov ntat att
vi skulle hamna i mitten p f ltet med f r
grabbarna i Malin var det naturligtvis en
stor besvikelse titelf rsvarare som de var.
Regattamiddagen med prisutdelning,
orkester, fyrverkerier m.m. gde rum hemma
i arbror reys tr dg rd som var som en
mindre park. Massor med priser delades ut
och det var allm n f rbr dring ver
nationsgr nserna och alla (n stan) lovade
att vara med p n sta Europacup i
Nyn shamn 2012. ch nu n r vi inte skulle
ut och segla n got mer s blev det ntligen

tid att smaka p let och vinet ordentligt
(tidigare hade vi ju bara provsmakat!).
Sista dagen i Langenargen gnades t
avmastning, b tlyft (som inte var helt
oproblematiskt eftersom en massa
motorb tar tyckte att krankajen var ett
j ttebra st lle att f rt ja b tarna med och
dessutom blev vansinniga n r vi sprang
ver deras b tar utan att ta av oss skorna)
och d refter b tf rd till riedrichshafen
och en titt p det mycket sev rda
eppelinarmus et.

a en i angenargen st d det r n ggda 30 s r vet. an li ditt
med tea d
ma gn r ff f r ara 170.000 r

mpletterat

N sta dag blev det hemf rd en del gjorde
det enkelt f r sig genom att flyga fr n
M nchen eller rich, Bengt tr cklade sig
hem t med t g (tog tv dagar men han
hann till 22-SM i Trosa) medan resterande
manskap f rberedde sig f r en
avkopplande resa med LandRover och
lastbil med lite turistinslag som bes k p
ving rdar etc. (trodde vi allts ). En
bilverkstad hade ju bytt kylare p bilen s
vi skulle ju heller inte beh va sitta med
v rmen p och blicken klistrad vid
tempm taren. Just n r vi ska ka ringer dock
Bj rn som fixat att vi f tt l na trailern som
Malin st r p . Det visar sig att killen som
l nat ut trailern beh ver den och i st llet
ska vi f l na den trailer som Bj rns 22:a
Rush III st r p men vi m ste vara i Burg
invid Kielkanalen n sta dag kl. 14.00
eftersom d kommer en kranbil att finnas
p plats d r f r omlastningen. 100 mil p 1
dag allts inte s m rkv rdigt med en
personbil men med 3,5 ton efter en
LandRover s kunde det bli svettigt (trots
ny kylare).

s

i nn e ren verat s i

Tidigt p morgonen l mnade vi allts den
stormarknad i Langenargen som vi nyttjat
som nattparkering (f r skams skull gick jag
in och k pte en back wiessbier f r att
legitimera v r parkering) och gav oss iv g
f r att leta oss ut p motorv gen mot Ulm.
V l uppe p motorv gen hann vi inte l ngt
f rr n varningslampan f r verhettning i
automatl dan lyste. Den hade blinkat till
n gon enstaka g ng i v rsta
uppf rsbackarna p nerv gen men nu
lysten den ilsket r tt ven p plan mark.
Vad g ra En rasad automatl da p
Autobahn i s dra Tyskland var ju inget
dr mscenario. Efter att ha l tit l dan svalna
lite p en parkeringsplats s v nde vi
tillbaks mot Ravensburg (om det r n gon
som reagerar p namnet s r de d r de g r
pussel) och deras auktoriserade
LandRoververkstad. V l d r var
servicekillen f r LandRover inte p plats
men skulle komma om n gon timme. Efter
ett tag d k han ocks upp men skulle d g
p lunch men skulle komma tillbaks om en
timme. Efter en och en halv timme var han
ocks tillbaks men kunde bara konstatera

att antingen var det fel p automatl dan
eller ocks p givaren till varningslampan
(tror vi att han s i alla fall f r trots att han
var i 25- rs ldern s pratade han inte ett
ord engelska). r s kerhets skull s kallade
han p sin kollega som visade sig heta
Kloker (och som tyckte det var v ldigt roligt
n r vi p v r knaggliga skoltyska
f rklarade att han m ste vara en av de sju
dv rgarna). an inst mde i sin kollegas
bed mning men tog f r s kerhets skull en
runda med bilen och k rde r tt v ldsamt
utan att lyckas f lampan att t ndas (de
v gade dock inte ta med sl pet p den
rundan). Rekommendationen (eftersom de
inte hade n gon ny givare hemma) blev
dock att stanna s fort vi kunde n r lampan
t ndes och sedan lukta p oljestickan i
automatl dan f r att kolla att den inte
luktade alltf r br nt.
Sagt och gjort ut p Autobahn igen vilket
gick bra n gra mil innan lampan t ndes igen.
In p f rsta b sta parkeringsplats f r att
l ta l dan svalna men just som vi k r in p
parkeringen s stiger ett r kmoln upp fr n
motorn. R ken kommer dock inte fr n
automatl dan utan fr n vatten som sprutar
fr n slangen mellan ordinarie kylare och
motorn. Det visade sig att mekanikern som
bytte kylaren hade lagt slangen mot
drivremmen till generator/vattenpump s
att nu hade vi en slang med ett prydligt h l

i. Nu stod vi allts mitt ute i skogen med en
motor helt utan kylning och n gon extra
slang hade vi naturligtvis inte. St mningen
var en stund r tt d mpad men n den r ju
uppfinningarnas moder och vi hade ju en
b t p sl pet som f rutom en rej l
verktygsl da hade b de tejp och st ltr d
ombord. let i slangen lagades allts med
eltejp, sen v vtejp, sen eltejp och slutligen
v vtejp igen. Slangen sp ndes sen fr n
drivremmen
med
st ltr den.
rhoppningen var att alla tejplager skulle
vulka ihop s mycket s det skulle h lla
tills vi kom till en riktig bilverkstad. Iv g
igen allts och lagningen visade sig sen
faktiskt h lla nda hem till Stockholm. Den
r da lampan f r automatl dan blev vi dock
inte av med och det blev regel med stopp
kanske varannan mil f r att l ta l dan
svalna
och
ocks
inspektera
slanglagningen. Allt hade dock tagit rej lt
med tid och det blev alltmer uppenbart att
det skulle vara helt om jligt att hinna till
Burg i tid till kranlyftet dagen d rp .
Efter mat och vernattning p ett asthaus
d r vi fick forell till middag h mtad direkt
fr n en stenbass ng i k llaren s satte vi i
alla fall h gsta fart (35 km/h uppf r, 65 km/
h nerf r och 70-75 km/h d remellan) mot
Burg. Att vi skulle hinna dit i tid visade sig
dock r tt snart vara helt orealistiskt s det
blev r tt sent vi kom fram f r en
vernattning p ett asthaus alldeles vid
Kielkanalen.
P den trailer som vi skulle f l na i st llet
f r den vi nu anv nde stod allts Lasse
Th rns gamla 22:a Rush III (byggd i
Kungs r p 30-telet) som Bj rn hade k pt
fr n USA d r hon varit de senaste 60 ren.
on var i ett inte alltf r fint skick efter att
ha st tt p land i 20 r. l djande nog har
sedan en svensk k pt henne och hon

Malin p den n a l ngre

stadigare trailern.

kommer nu att renoveras av Thomas
Larsson. Alltnog Rush lastade ver p den
k rra hon stod p n r hon kom med b ten
fr n New ork (k rran var f rresten ett
gammalt lastbilschassi fr n 20-talet som
hon dragits fr n de Stora Sj arna till New
ork p vilket m ste ha tagit ett tag) och
Malin lyftes ver p Bj rns trailer. Denna
visade sig snabbt vara en mycket trevlig
bekantskap 1,5 meter l ngre och med
kr ngningsh mmare s var den mycket
stadigare n den vi hade k rt med tidigare
n r man v l vant sig vid att man hade ett l
n g t ekipage bakom sig.
V l p g ng igen hem t s blev det nu
n rmast att ka ver broarna ver Stora och
Lilla B lt. ven om sl pet nu var mycket
stadigare och t lde h gre fart s hade vi ju
fortfarande den ilsket r da lampan f r
automatl dan som lyste s fort vi
anstr ngde motorn det minsta ut ver
lunktempo. N r vi k rde ver Lilla B ltbron
b rjade det dock sregna samtidigt som
det bl ste h rt och d slocknade konstigt
nog lampan trots uppf rsbacke upp p
bron! Nu gick det upp ett liljeholmens f r
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Martin det kan inte vara givaren det r fel
p utan det m ste vara kylningen det var
fel p . Men varf r hade inte lampan lyst p
nerv gen Jo, f r d hade vi ju l st fl kten
med st ltr d f r att motorkylningen skulle
fungera! St ltr den hade sen naturligtvis
tagits bort n r motorkylaren hade bytts och
fl kten inte beh vde g hela tiden l ngre.
Snabbt dit med den sista st ltr d vi hade
kvar (det hade ju g tt t lite redan tidigare)
och vips slocknade lampan f r att sen
aldrig mer t ndas (p v gen hem i alla fall).
Sen gick allt geschwindt och efter
vernattning i b ten p en parkeringsplats
i s dra Sm land s kom vi slutligen hem
och som vanligt kunde vi konstatera att
ven den h r g ngen s var det egentligen
resan till och fr n Bodensj n som var mer
dramatiska n sj lva seglingarna ( ven om
de r kul och sp nnande). Vad som h nde
med Viktoria och Kalles lastbil r f rresten
en egen historia som det inte finns utrymme
att ber tta h r.
ran aglund (gast p Viktoria och codriver f r Malin)

