havsbanor och excellent service iland. En
lite besvikelse blev dock antalet startande
bara 24 b tar vilket r ovanligt f f r att
vara Neppare. Uppenbart var att en del
hade sv rt att komma ifr n den h r
tidpunkten och styrelsen f r nog ta sig en
funderare igen n r det g ller tidpunkten
f r SM

De 64:e seglingarna om Svensk
M sterskap i Neptunkryssare seglades i
r p havsbana utanf r Nyn shamn.
Seglingarna las i r f r f rsta g ngen p
mycket l nge inte i samband med
industrisemestern. st llet gjordes ett
f rs k med att l gga seglingarna en
f rl ngd helg betydligt senare p s songen
n rmare best mt den 2 24 augusti med
tune-up p torsdagen och sedan SMseglingar p fredag till s ndag. F rs ket
blev seglingsm ssigt v ldigt lyckat. Det
bl ste bra och funktion rerna beh vde inte
offra s mycket av sin semester f r att fixa
bra arrangemang t oss. F r bra
arrangemang blev det med perfekta

ven om startf ltet inte var s stors som
f rv ntat s var kvalit n desto h gre. Flera
mycket meriterade k lb tsseglare fr n
andra klasser har ju bytt till Neppare eller
b rjat segla Neppare vid sidan av sin
vanliga klass. H r fanns t.ex. flerfaldiga
Svenska M stare i Safir F M30 och Rival
22 p startlinjen ut ver alla de med SMtecken i Neppare. R knade man efter s var
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det nog s att det fanns fler rorsm n och
gastar som hade tminstone ett SM-tecken
i n gon k lb tsklass n som inte hade det.
Det r ju gl djande och ett tecken p vilken
attraktiv kappseglingsklass Nepparen r.
Tune-upen p havsbanan p torsdagen
f ljdes av ett popul rt hamnrace med start
p havet och sedan rundningsm rke
utanf r g sthamnen innan m lg ng vid
klubbhuset. Det bl ste r tt bra och det blev
n gra incidenter vid brant spinnakerg ng
som dock inte ledde till n gra skador.
R dluvan (25 ) fick dock grundk nning men
det l stes med lite spackel p k len som
fick torka under natten medan b ten h ngde
i kranen. Segrare sammanlagt i Tune-up +
hamnk r blev ttafaldige svenske m staren
Nils Virving med m ng rige gasten Ulf
Normark. R tt bra att de vann tune-upen
tyckte m nga f r nu var de ju ofarlig n r det
g llde SM-tecknen. Att blivande SMvinnarna ocks vinner tune-upen brukar
vara s llan f rekommande.
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Dag 1 inleddes med r tt svaga och instabila
vindar som gjorde att f rsta start fick
skjutas upp ett tag. S sm ningom kom
dock stabilare vind och f rsta seglingen
kunde genomf ras ven om vinden vred
p slutet vilket f ranledde ban ndring. En
som var p hugget direkt och vann f rsta
seglingen var 239 Banana Split (Anders
Hjelmblad/Ulf Tjernberg) f re 2 2 Ne Life
(Staffan och Birgith Eklund) och 253
Xantippa (Hans och Christina Nylund).
Sj lva gjorde vi f r en g ngs skull en riktig
djupdykning i f rsta seglingen och kom
p 9:e plats (annars brukar vi ofta inleda
SM str lande f r att sen djupdyka sista
dagen). Till andra seglingen hade vinden
kat lite och nu visade femfaldiga SMvinnarna i Safir Reine Svensson och Tony

Karlsson fr n ESK som l nat fjol rets SMvinnare 0 Kokett var sk pet ska st
och vann verl gset f re 269 i ( etter
Larsson och Mikael S f) och 205 Carisma
(Rolf Erixon och Henrik Jahnmark). 239
Banana Split som vann f rsta racet kom nu
f rst p 5:e plats och s dant berg- och
dalseglande kom sen att pr gla deras
fortsatta SM-vecka. Till tredje seglingen
hade det kat ytterligare lite och Kokett
vann terigen nu f re 245 Florina (Valter
Saaristu/Roger M nsson) och 23 Glittra
(Fredrik Mattsson och Johan Lindau).
F rutom Kokett som stadigt var med i
toppen s blev det allts (som vanligt i
Neppare skulle man kanske kunna s ga)
olika b tar som toppade i de olika
seglingarna.
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Dag 2 s bl ste det rej lt igen ifr n nord ca
0 m/s. Nu k nde vi att det var v rt
favoritv der och mycket riktigt s lyckades
vi (dvs. G ran Haglund och er Sj uist i
26 Sj fr ken ) efter en bra start och f rsta
kryss runda som f rsta b t och sedan h lla
den ledningen in i m l. Kokett gick bra som
vanligt och blev tv a medan tredjeplatsen
gick till 249 Galax med Christer och Myran
lsson. n sta race hade vinden mojnat
n got men det bl ste fortfarande frisk och
det gick hygglig sj . Banana Split stack
upp och vann igen och Kokett seglade som
vanligt dvs. stabilt och bra vilket ter
resulterade i en andra plats. Trea kom de
mycket j mt seglande Eklundarna i Ne
Life. Efter fem seglingar toppade nu Kokett
r tt verl gset med en femteplats
bortr knad. Men efter den sj tte seglingen
hade det blivit lite sp nning igen. Kokett
var nu n mligen lite v l het i starten och
kte p en disk f r tjuvstart. Mindre kul f r
dem men bra f r t vlingen F rutom Ne
Life som fortsatte sin j mna segling med

en andraplats s blev det nu nya b tar i
topp. 265 Borta med Vinden 9 (Virving/
Nordmark) hade nu f tt upp farten och tog
hem sj tte seglingen med hemmahoppet
Jerry Larsson med dottern Annika
Kurtsson som gast i 260 Regina Jubilee tog
hem tredjeplatsen.
St llningen inf r de sista tv seglingarna
p s ndagen var nu att Kokett ledde r tt
komfortabelt men nd levde lite farligt med
sin disk fr n sj tte seglingen. Nu fick man
inte ha n gon djupdykning om man ville ta
hem sitt f rsta SM-tecken i Neppare. Stabil
tv a var Ne Life medan det sen var
betydligt h rdare med Banana Split och
Sj fr ken med en po ngs skillnad p
tredje och fj rde plats och sedan bara n gra
po ng ner till Florina som smugit upp
bakifr n.
Forts ttning p sidan 2
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