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De 64:e seglingarna om Svensk
Mästerskap i Neptunkryssare seglades i
år på havsbana utanför Nynäshamn.
Seglingarna las i år för första gången på
mycket länge inte i samband med
industrisemestern. I stället gjordes ett
försök med att lägga seglingarna en
förlängd helg betydligt senare på säsongen
� närmare bestämt den 21 � 24 augusti med
tune-up på torsdagen och sedan SM-
seglingar på fredag till söndag. Försöket
blev seglingsmässigt väldigt lyckat. Det
blåste bra och funktionärerna behövde inte
offra så mycket av sin semester för att fixa
bra arrangemang åt oss. För bra
arrangemang blev det med perfekta

havsbanor och excellent service iland. En
lite besvikelse blev dock antalet startande
� bara 24 båtar vilket är ovanligt få för att
vara Neppare. Uppenbart var att en del
hade svårt att komma ifrån den här
tidpunkten och styrelsen får nog ta sig en
funderare igen när det gäller tidpunkten
för SM!

Även om startfältet inte var så stors som
förväntat så var kvalitén desto högre. Flera
mycket meriterade kölbåtsseglare från
andra klasser har ju bytt till Neppare eller
börjat segla Neppare vid sidan av sin
�vanliga� klass. Här fanns t.ex. flerfaldiga
Svenska Mästare i Safir, IF, M30 och Rival
22 på startlinjen utöver alla de med SM-
tecken i Neppare. Räknade man efter så var

239 Banana Split spikade mest på SM                   Foto: Mats Åhlander, Nynäshamn
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det nog så att det fanns fler rorsmän och
gastar som hade åtminstone ett SM-tecken
i någon kölbåtsklass än som inte hade det.
Det är ju glädjande och ett tecken på vilken
attraktiv kappseglingsklass Nepparen är.

Tune-upen på havsbanan på torsdagen
följdes av ett populärt hamnrace med start
på havet och sedan rundningsmärke
utanför gästhamnen innan målgång vid
klubbhuset. Det blåste rätt bra och det blev
några incidenter vid brant spinnakergång
som dock inte ledde till några skador.
Rödluvan (257) fick dock grundkänning men
det löstes med lite spackel på kölen som
fick torka under natten medan båten hängde
i kranen. Segrare sammanlagt i Tune-up +
hamnkör blev åttafaldige svenske mästaren
Nils Virving med mångårige gasten Ulf
Normark. Rätt bra att de vann tune-upen
tyckte många för nu var de ju ofarlig när det
gällde SM-tecknen. Att blivande SM-
vinnarna också vinner tune-upen brukar
vara sällan förekommande.

39 Tonita gjorde som vanligt bra starter                   Foto: Mats Åhlander, Nynäshamn

Det blev närkontakt i en del rundningar!
Foto: Mats Åhlander, Nynäshamn
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Dag 1 inleddes med rätt svaga och instabila
vindar som gjorde att första start fick
skjutas upp ett tag. Så småningom kom
dock stabilare vind och första seglingen
kunde genomföras även om vinden vred
på slutet vilket föranledde banändring. En
som var på hugget direkt och vann första
seglingen var 239 Banana Split (Anders
Hjelmblad/Ulf Tjernberg) före 272 New Life
(Staffan och Birgith Eklund) och 253
Xantippa (Hans och Christina Nylund).
Själva gjorde vi för en gångs skull en riktig
djupdykning i första seglingen och kom
på 19:e plats (annars brukar vi ofta inleda
SM strålande för att sen djupdyka sista
dagen). Till andra seglingen hade vinden
ökat lite och nu visade femfaldiga SM-
vinnarna i Safir � Reine Svensson och Tony

Karlsson från ESK som lånat fjolårets SM-
vinnare 180 Kokett � var skåpet ska stå
och vann överlägset före 269 Iziz (Petter
Larsson och Mikael Sääf) och 205 Carisma
(Rolf Erixon och Henrik Jahnmark). 239
Banana Split som vann första racet kom nu
först på 15:e plats och sådant berg- och
dalseglande kom sen att prägla deras
fortsatta SM-vecka. Till tredje seglingen
hade det ökat ytterligare lite och Kokett
vann återigen, nu före 245 Florina (Valter
Saaristu/Roger Månsson) och 237 Glittra
(Fredrik Mattsson och Johan Lindau).
Förutom Kokett som stadigt var med i
toppen så blev det alltså (som vanligt i
Neppare skulle man kanske kunna säga)
olika båtar som toppade i de olika
seglingarna.

180 Kokett seglade tight vid rundningarna                   Foto: Mats Åhlander, Nynäshamn
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Dag 2 så blåste det rejält igen ifrån nord ca
8 � 10 m/s. Nu kände vi att det var vårt
favoritväder och mycket riktigt så lyckades
vi (dvs. Göran Haglund och Per Sjöquist i
268 Sjöfröken II) efter en bra start och första
kryss runda som första båt och sedan hålla
den ledningen in i mål. Kokett gick bra som
vanligt och blev tvåa medan tredjeplatsen
gick till 249 Galax med Christer och Myran
Olsson. I nästa race hade vinden mojnat
något men det blåste fortfarande frisk och
det gick hygglig sjö. Banana Split stack
upp och vann igen och Kokett seglade som
vanligt dvs. stabilt och bra vilket åter
resulterade i en andra plats. Trea kom de
mycket jämt seglande Eklundarna i New
Life. Efter fem seglingar toppade nu Kokett
rätt överlägset med en femteplats
borträknad. Men efter den sjätte seglingen
hade det blivit lite spänning igen. Kokett
var nu nämligen lite väl het i starten och
åkte på en disk för tjuvstart. Mindre kul för
dem men bra för tävlingen! Förutom New
Life som fortsatte sin jämna segling med

en andraplats så blev det nu nya båtar i
topp. 265 Borta med Vinden 9 (Virving/
Nordmark) hade nu fått upp farten och tog
hem sjätte seglingen med hemmahoppet
Jerry Larsson med dottern Annika
Kurtsson som gast i 260 Regina Jubilee tog
hem tredjeplatsen.

Ställningen inför de sista två seglingarna
på söndagen var nu att Kokett ledde rätt
komfortabelt men ändå levde lite farligt med
sin disk från sjätte seglingen. Nu fick man
inte ha någon djupdykning om man ville ta
hem sitt första SM-tecken i Neppare. Stabil
tvåa var New Life medan det sen var
betydligt hårdare med Banana Split och
Sjöfröken II med en poängs skillnad på
tredje och fjärde plats och sedan bara några
poäng ner till Florina som smugit upp
bakifrån.

Fortsättning på sidan 28!

Det blåste för det mesta bra och gick hög sjö!                   Foto: Mats Åhlander, Nynäshamn


