
Sommarens seglingar

Tack vare välviljan hos Stockholms Se-
gelsällskap och Ove Andersson kunde 
SM genomföras även denna sommar där 
annars det mesta är inställt. Rastaholm 
och Björkfjärden är ju riktigt klassiska 
seglingsmarker och där skulle allt avgöras 
under tre höstlika dagar. Totalt 22 båtar 
var anmälda varav några nya deltagare 
vilket var positivt.

Fredag
Fredagen bjöd på 6-8 m/s och sol och på 
Björkfjärden hade vi upp mot 20-gradiga 
vred över dagen. Staffan Eklund och Erik 
Mattsson i New Life 272 visade takterna 
direkt och spikade första racet följda av 
264 och 228. 

I andra seglingen visade regerande mäs-
taren Totte i 256 att han ville vara med i 
matchen, tätt följd av rookisarna Rode-
bäck/Hellman i 245 och veteranerna Bo-
stedt/Persson i 266. Nepparen är ju även 
på det sättet en fantastisk klass, där gamla 
och unga kan mötas med liknande möjlig-
heter, och nå topplaceringar.
 

hela fältet att kastas om från sista läns-

Gladast var Rickard Holmlund och Olle 

före 228 och 272.

När vi summerade första dagen visade det 

sig att vi i 264 Tabasco för första gången 
ledde ett SM, med en säker 2-4-4 serie, 
knappt före 272 som hade placeringarna 
1-8-3.

Lördag
Ännu mera vind och mycket mera regn 
präglade lördagens seglingar. Tuffast i det 
bistra vädret var Staffan och Erik i 272, tre 
spikar var mycket imponerande. Nästan 
lika imponerande var Christer och Myran 
Olsson med tre andraplaceringar. Båda ut-
nyttjade konsekvens den starka läfördelen 
i starterna och ryckte tidigt. Vi själva i 264 
hängde fortfarande med bra med en 3:a 
och 4:a i de första racen, samt en sjätte-
plats som kunde varit ett par placeringar 
bättre om vi hade tagit ner spinnakern inn-
an rundningen i stället för ett par minuter 
efter… Men alla har sina problem i dessa 
vindar. 

Efter två dagars seglingar hade 272 med 
Eklund/Mattsson gått upp i topp med 7 
poäng, följda av Olsson i 228 med 11, Ro-
galin i 264 med 17 och Bergman/Anders-
son-Frejd i 256 med 22.

Söndag
Nu skulle det avgöras. Vi var många som 
länge stod och tittade ut över Björkfjär-
dens vita gäss på morgonen. Prognosen 
sa västlig vind mellan 10-12, och ökande. 
Skulle man ge sig ut överhuvudtaget el-
ler spara på material och besättning och 
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stanna inne? Ett tiotal Neppare tog sig ut 
på fjärden, ett par valde att vända in igen 
och övriga åtta startade dagens första race. 

Återigen visade 272 var skåpet skulle 
stå och tog en övertygande seger. Endast 
ett fåtal hissade spinnaker, och där hade 
Björn och Håkan i 222 en spännande för-
sta läns som efter en kinesare kunde slu-
tat hur som helst, som tur var redde de ut 
det med bravur. Men även utan spinnaker 
gick det fort. Vår andraläns med spirad 
genua tog oss från sjunde till andra plats 
med hjälp av ett antal kraftiga surfningar 
på 9 knop, hur kul som helst. 228 blev trea 
och övriga fem båtar gick i mål inom min-
dre än en halvminut – tajt! 

När SMs åttonde och sista segling starta-
de hade ytterligare ett par båtar gett upp 

oss iväg. Vi var glada att ha säkrat tred-
jeplatsen, spänningen släppte och vi gjor-

kom iväg med ett rejält försprång som vi 
höll ända in i mål. 272 kom inte ifatt trots 
spinnakern och kom 2:a, på tredje plats 

När vi surfade in mot Rasta och började 
räkna kom vi fram till att vi kanske hade 
kommit i fatt Olsson i 228. Och mycket 
riktigt, vår spik i sista racet tog oss upp 
på samma poäng, men med fördel av just 
spiken knep vi silvermedaljen. Lyckan var 
stor, målet var att komma  topp fem, med 

S264 Tabasco forsar fram mot silvermedaljerna vid söndagens hårdvindssegling                    
Foto: Ulf Andersson-Frejd
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ingen segling utanför topp tio, och det 
slog vi ju rejält – prispall!

Staffan och Erik i 272 är fantastiskt dukti-
ga. En tjuvstart i andra seglingen var den 
enda missräkningen, annars fem spikar en 
andra- och en tredjeplats – mycket impo-
nerande. Och Christer och Myran i 228 på 

-
den, en stor eloge till er!

Tills sist också ett stort tack till Stock-
holms Segelsällskap för bra arrangemang. 
Ett annorlunda SM-år utan regattamiddag 
och sociala aktiviteter, men en prisutdel-

Vi ses igen 2021!

Thomas Rogalin, S264

Nästa år hoppas vi 

Svenska mästare 2020 
Staffan Eklund och Erik Mattsson




