
Sommarens seglingar

Tänk va kul att få segla på nya vatten! 
Det verkade som att ingen av besättning-
arna hade seglat på sjön Runn tidigare. 

Färden gick från Märsta via Enköping, 
Sala, Hedemora, och vidare på östra sidan 
om Runn till Falun, vägarna var bra och 
landskapen var vackra längs vägen. Alter-
nativet hade varit att köra E4 mot Gävle 
men motorvägarna är oftast ganska trå-
kiga att köra, och inte hade det blivit en 
snabbare resa att färdas med 80 släpet! 

Framme vid 11 tiden på fredagen den 14:e 
solen gassade. På plats var redan 227, 256 
och 269 efter en liten stund så sjösattes 
Nepparna och som vanligt smidigt med 
Runns Segelsällskaps pelarkran, och alla 
båtarna hade centrumlyft. 

som arrangören bjussade på! Verkligen 
trevligt! Alla neptunkryssare sjösattes på 
fredagen. 

Första dagens kappseglingar seglades 
några hundra meter från hamnen, perfekt 
med korta utseglingar.

Trots att Staffan i 272 spikade dagens 
första två seglingar så blev det mycket 
jämnt mellan båtarna i de lätta vindarna,. 

tidningen så kan man se att placeringarna 
-

https://www.
youtube.com/watch?v=v8JmQ61Env4&-
feature=youtu.be 

I fjärde seglingen på lördagen ledde den 
äldsta båten Tonita 39  vid sista kryss-

uppsegling på egen kant, efter länsrund-
ning vid gate på högra sidan och fortfa-

20 meter motvrid, och slog in i banan nytt 
motvrid, slog, och poff så dog vinden för 
alla båtar. Åtta båtar valde vänstra gaten, 
det blev den fördelaktiga sidan. Sedan 
kom vinden också från höger sida och To-
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och kom näst sist i den delseglingen. Surt! 

Efter seglingarna bjöds det på Faluburga-
re och lättöl eller läsk, utan kostnad för 

ett försök att segla längre ut på sjön, men 
efter ett tag så avbröts den kappseglingen 
då vinden dog. Återgång till fjärden nära 
hamnen, och åter täta seglingar, till sist 

alla räknas, så gratuleras Neptunkryssare 
228 med Christer och Myran Olsson till 
vinsten av Neptunkryssarpokalen. 2:a 245 
Joakim Rodebäck och Christoffer Hell-
man. 3:a 272 Staffan Eklund och Erik 
Mattsson. 

arrangemanget, och de härliga priserna 
med Falunanknytning. 
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Prisbordet. Förutom de ständigt vand-
rande pokalerna till rorsman och gast 
fanns såväl falukorv och faluf rödfärg. 

örsta priset förstås.

skänkta av Runnseglarna brö-
derna Greisz.
 
Till historien hör att den första 
Neptunkryssarpokalen sattes 
upp av fabrikör Harry Greisz 
1942! 

Vilket barnbarnen Greisz 
inte hade en aning om förrän 
bouppteckningen efter farfar i 

våras. 




