
Neptunkryssarpokalen i Sundsvall
Den anrika Neptunkryssarpokalen avgjordes helgen 12 � 13 juni i Sundsvall i regi av
Sundsvalls Segelsällskap och Medelpads Neptunkryssarflottilj. Bas var den först-
klassiga seglingsmetropolen Vindhem på Alnön och banorna var förlagda strax
utanför hamnen. Till start kom 16 båtar varav 9 var från andra orter än hemorten.
Fältet höll hög klass med bl.a. regerande svenske mästaren Nisse Virving, Stockholm,
i båt 265 och de tidigare mästarna Jerry Larsson, Täby, båt 260, och Björn Karjel,
Sundsvall, båt 222. Efter en kall vecka infann sig lagom till helgen ett högtryck som
gav varmare väder med lätta något nyckfulla vindar. Det skulle visa sig mycket
betydelsefullt att välja rätt spår och vara observant på vindens variation i riktning
och styrka.

Efter korvgrillning på fredagkvällen var alla klara för tre race under lördagen.
Tunga moln och vind NW 1 � 4 m/s. Två kryssar och två länsar med länsmålgång.
Första målskottet tog hemmahoppet 222 Björn Karjel som fortsatte med en andra och
sjätteplats och därmed ledde efter dag 1. Andra racet vann 227 Leif Bodinson, Nacka,
och det tredje 268 Göran Haglund, Bromma. Bra gick även 265 Virving med serien 3 � 3
� 4, tvåa totalt. Då en segling skulle räknas bort var fler båtar att räkna med i fortsätt-
ningen. Alla var i hamn vid 16-tiden.

Mot eftermiddagen skingrades molnen och solen tittade fram. På verandan till
Vindhems restaurang intog en del av seglarna en öl i väntan på den planerade mid-
dagen. God stämning och mycket diskussion om hur Nepparklassen ska utvecklas
och bevaras. Många bra idéer kom fram som vi i styrelsen försökte ta vara på för
framtida behandling. Start nästa dag 10.00 varför de flesta såg till att komma i säng i
tid. Bodde själv på hotell i centrala Sundsvall. Hela stan var den kvällen full av
cirkulerande klassiska bilar från 50 � 60 talet då de hade sin årliga träff. En imponer-
ande syn.

Dagen efter var molnfri och vind N 1 � 6 m/s. Efter första racet som 260 Jerry
Larsson spikade var läget mycket raffinerat. Med en start borträknad stod tre båtar på
8 poäng, 222 Karjel, 227 Bodinson och 260 Larsson. Sista racet blev mycket spän-
nande med dessa båtar växelvis i ledningen i den avtagande vinden. Gastade själv på
227 där vi på sista kryssen via ett vindvrid och vindökning på vår kant lyckades ta
ledningen vid kryssmärket. Höll sedan undan på länsen in mot målet och tog hem
Neptunkryssarpokalen. 222 Karjel blev tvåa totalt med 268 Haglund på tredjeplatsen.

Vid 13-tiden var det prisutdelning med ett dignande prisbord. Leif och jag
mottog Neptunkryssarpokalen och som ordförande tackade jag arrangörerna för en
mycket lyckad regatta med fina arrangemang både till sjöss och på land. Neptun-
kryssarpokalen har sedan separationen från SM-veckan 1999 hittat sin egen form och
styrkt sin position som efter SM den mest prestigefyllda titeln. Efter lyft av båten på
Ortvikens båtklubb inne i stan väntade så en 6 timmar lång bilresa med båten på släp
mot Stockholm för oss på 227. Men med Pokalen i bagaget kändes det inte så
betyngande.

Stefan Glaas 227



Pl Båt Rorsman Klubb Slutpoäng

1 227 Leif Bodinson LÄBK 5 1 (12) 2 1 9
2 222 Björn Karjel SUSS 1 2 (6) 5 3 11
3 268 Göran Haglund ÄBK (6) 4 1 6 2 13
4 269 P-A Larsson ESK 2 (7) 7 3 4 16
5 260 Jerry Larsson NHSS 4 (10) 3 1 10 18
6 265 Nils Virving SSK 3 3 4 (14) 9 19
7 257 Anders Carlsson ÖSS 10 (11) 2 4 6 22
8 255 Mikael Burman URSS 7 6 8 (10) 5 26
9 266 Björn Bostedt HUSS 8 (13) 5 7 11 31
10 246 Dick Westman URSS 9 5 (10) 9 8 31
11 226 Hans Johansson SUSS (12) 8 9 11 7 35
12 272 Lennart Sjölen SUSS 11 9 11 8 (13) 39
13 243 Tomas Sundholm SUSS 13 12 13 13 (15) 51
14 249 Anders Hedin SMSS (16) 15 15 12 12 54
15 218 Ulf Nilsson SUSS 14 14 (16) 16 14 58
16 219 Ronny Löfqvist SUSS 15 (16) 14 15 16 60

Resultat

Härmed kallas medlemmarna i Neptunkryssarförbundet till årsmöte..
Tid: Lördagen den 20 november, kl 14.00
Plats: ESK:s klubblokal centralt i Uppsala. Address: Geijersgatan 12. Nere i källaren. Ingång

från gården. Parkering på gatorna utanför.
Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av kallelse
3. Upprättande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av justeringsmän och rösträknare
6. Val av mötesordförande och mötesekreterare
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10.  Val av:

a. Ordförande för ett år
b. Styrelsesuppleanter för ett år
c. Styrelseledamöter för ett år
d. Revisor samt en revisorsuppleant på ett år
e. Ledamöter till tekniska kommitéen på ett år
f. Representant till Seglardagen
g. Ledamöter i redaktionen för Nepparnytt för ett år
h. Valberedning
i. Pr-ombud

11. Budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av årsavgift
12. Kommande seglingar
13. Motioner
14. Utdelning av priser och förtjänsttecken
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Fullmakter ska lämnas in senast 15 minuter före årsmötets öppnande. Motioner ska vara
inlämnade till styrelsen två veckor före årsmötet. Motioner rörande regeländringar hanteras ej i
år. Efter mötet går vi ut och äter. Frågor kan ställas till Mickael Sääf på 070-413 32 75.

Kallelse till årsmöte
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