Staffan Eklund och Erik Mattsson från Uppsala SS bärgade SM-guldet i Neptunkryssare efter en
stegrande formkurva allt eftersom dagarna gick och vinden ökade i styrka.
Det här var det 76:e raka svenska mästerskapet i rak följd. Tävlingarna avgjordes på klassiska
segelvatten på Björkfjärden i Mälaren och med hamnområdet vid Rastaholm. Stockholms
Segelsällskap stod för värdskapet. Deltagarantalet var 22 startande.
Fredagen bjöd på vindar i det övre mellanregistret, ca 5-8 m/s. Förhållandena var som vanligt
utmanande på Björkfjärden med vindskift som krävde mycket av seglarna. Bäst presterade
brödraparet Thomas och Bo Rogalin i 264, Tabasco, med stabila serien 2-4-4. 2 poäng bakom låg
”New Life”. 3:a och ytterligare 2 poäng bakom placerade sig Joakim Rodebäck/Christoffer Hellman.
Jocke och Christoffer är välmeriterade kappseglare men nya i Neppar-klassen. De har i sommar visat
att de redan är högpresterande i konkurrensen. 4:a låg 228, Christer och Myran Olsson. 5:a
fjolårsmästarna Totte Bergman/Ulf Andersson-Frejd med endast 6 poäng till ledarna. Tämligen jämnt
i toppen efter första dagen alltså.
Till lördagen hade vinden ökat något och låg på nivån 8-10 m/s. Himlen släppte dessutom ifrån sig en
hel del nederbörd. Här trivdes 272, New Life, som fisken och spikade alla tre racen. Christer och
Myran Olsson seglade också mycket stabilt och räknade hem 3 st andraplaceringar. I toppen ryckte
nu två båtar ifrån något och ”topp tre” summerade efter de två dagarna poängen: 272 7 P. 228 11 P,
264 17 P.
Kraftigaste vindarna bjöd söndagen på, 10-14 m/s. New Life säkrade segern med serien 1-2. Kampen
om silvret såg länge ut att vinnas av 228 ”Black Pearl” efter att de kommit trea i första seglingen.
Avståndet till bronsplatsen var nu 5 P efter att firma Rogalin kommit 2:a. I sista racet spikade Rogalin
medan paret Olsson blev 6:a. Det innebar samma slutpoäng, dvs 20 P. Bästa placering gjorde att
silvret hamnade hos 264, Tabasco. Men Christer och Myran får vid sidan av bronset trösta sig med
priset för bästa mixade besättning.
Stort tack till Stockholm SS som skickligt (och som vanligt) fick alla att trivas trots restriktionerna som
även dessa följdes föredömligt.
Nästa års svenska mästerskap kommer preliminärt att avgöras i Uppsala med USS som arrangör.

Bild: Nöjda segrare, Staffan Eklund och Erik Mattson som också får en biljett till årets Mästarnas
Mästare.

