
Rapport från Saltsjöbadsregattan 

 

Saltsjöbadsregattan lockade i år endast fem besättningar. Det var på håret att vi fick vara med i 

regattan och bilda egen klass. Från början var tanken att vi skulle starta tillsammans med Drakarna 

som bara var tre till antalet.  

När Drakarna sent strök sig fick vi istället starta tillsammans med Folkbåtarna – något vi gjort tidigare 

år då vi varit få anmälda. 

Lördagen bjöd på både luriga och ganska byiga vindar från väst med en hel del vrid ute på 

Baggensfjärden. Vi i 273 kom iväg bra i första seglingen och kom först upp till kryssmärket. Tyvärr 

hade inte skepparen (och inte heller gasten) läst seglingsföreskrifterna  ordentligt vilket fick 

konsekvensen att vi helt enkelt rundade kryssmärket medsols i tron att det var gaterundning. 

Chockade möttes vi av ett koppel båtar kommande för styrbord efter att vi rundat. 

Leif och Anders i Blå af Afvund visade god form och knep förstaplatsen i första seglingen i sedvanlig 

god stil. Tvåa blev Staffan i 272 följda av 274 och 264. 273 blev efter incidenten diskvalificerade. En 

dålig start på regattan. 

I andra seglingen spikar Staffan i 272 för bröderna Rogalin i 264 med Leif på tredje plats. 

I tredje seglingen böljar ställningen en del som ett resultat av de skiftande vindarna. Det var inte helt 

lätt att positionera sig rätt på banan och det gick att göra stora vinster respektive förluster 

placeringsmässigt beroende på var i banan man befann sig. Längsta strået drog ändå tillslut Leif och 

Anders som seglade in till after sailen med två spikar i bagaget från första dagen. 

På söndagen seglade vi ut i rena höstvädret. Regn och byig vind präglade seglingarna den här dagen. 

Undertecknad som seglade med Roger Månsson fick dra nytta av att ha en tung gast den här dagen. 

Det blir tätt i toppen i första seglingen på söndagen. Leif smiter precis före Staffan på målrakan följda 

av undertecknad tätt efter på tredje plats. 

I andra och sista seglingen blir tyvärr Staffan tvungen att segla hem – ett krånglande förlik på genuan 

gör att genuan inte helt går att rulla ut. Fortsatt tuffa förhållande råder och Bröderna Rogalin får 

noteras för en spik i den här seglingen tätt följda av 273. Leif kommer in som fyra men med tre spikar 

och en tredjeplats vinner Blå af Afvund Saltsjöbadsregattan bekvämt. Som tvåa slutar Staffan, en 

poäng före bröderna Rogalin i 264.  
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