
Vindhemsregattan och DM 

Detta skrivet utifrån Belle Amies synvinkel. 

Första seglingen insåg alla utom vi att styrbordskanten var den rätta. Efter första kryssen tog 218 

ledningen och 222 rundades sist. Lätta vindar och lite skiftande vindar gav en rolig segling som gav 

226 segern och 218 kom tvåa. Vi kunde i alla fall klättra några placeringar! 

Andra seglingen gav samma väderförhållanden och då hade vi lärt oss! 226 vann och vi kom tvåa. 

Tredje seglingen tjuvstartade vi, trodde vi, så vi vände och kom iväg sist. Extra roligt att vi ledde efter 

första kryssen, då hade vi läst läxan ordentligt! Det visade sig sen att det var 218 som tjuvade men 

dom vände inte! Vann gjorde vi och 226 kom tvåa. 

Fjärde seglingen bjöd på slagväxling mellan 226 och oss. Vi vann och 226 kom tvåa.  

Vid alla dessa seglingar kom 246 på en tredje plats. 

Söndagens segling, som inte får räknas bort i sammandraget, är en längre segling som i år hade 
undertecknad som seglingsledare. Brist på funktionärer gjorde att jag ville visa vägen för andra aktiva 
kappseglare att vi själva måste lägga oss på offeraltaret mellan varven för att få fortsätta kappsegla. 
249/Christer Östman var anmäld men gjorde istället nytta som funktionär 

Vi försökte göra söndagens segling som en klassisk olympisk bana på mellan 11 – 14 distans. 

Djupkurvor  gjorde dock att vi inte kunde lägga märkena precis som vi ville. Efter första kryssen ledde 

246 och sen utvecklade det sig till en fajt mellan 246 och 226 där 226 till slut drog det längsta strået. 

Coronan har gjort att nästan inga andra båtar deltog. Förmodligen för att energin för kappsegling 

sjunkit undan under dessa bistra tider. Två stycken 606:or deltog samt en IF-båt och att Mattias 

Hansson som seglade 257 på lördagen seglade sin nya familjebåt på söndagen. 

222/Björn Karjel 

 

Nedan finns lite bilder från Lunkentusseglingen på söndagen: 

 



  
 

  
 


