
Neptunkryssarpokalen i Hudiksvall 28-29 maj 2022 

Väderutsikterna för pokalhelgen i Glada Hudik var inte speciellt uppmuntrande. Åska, drivis 

(nej, kanske inte), kyla och kraftigt regn för fredagen, lite bättre lördag-söndag men inte 

mycket. Men ska man segla så ska man och det skyfall över Uppsala-Gävle som man varnat 

för lyckades i vart fall vi klara oss från på vägen upp med 268 Sjöfröken II på trailern. Men väl 

framme i Hudik och mitt under sjösättningen så började regnet strila ner. 

 

Rickard Holmlund är glad vid sjösättningen trots vädret. Foto: Göran Haglund 

 

Påmastning av 227. Foto: Göran Haglund 



Efter sjösättning och påmastning seglade de flesta över och la båtarna vid Hotell 

Strandpirens gästbrygga där flera av oss också bodde (tre besättningar på hotellet och en i 

båten). 

  

Gissa vem som bodde i båten? Foto: Göran Haglund 

Det var inte dumt att bara ha några meter från båten upp till hotellets restaurang och baren 

där man sålde god öl. 

11 båtar var anmälda men två föll ifrån så till slut blev vi alltså 9 neppare till start vilket får 

anses OK med tanke på att rätt många säkra kort fått förhinder.  

Lördag 

Vindprognosen talade om NV 4-5 med upp till 10 m/s i byarna. Vi seglade på fjärden strax 

utanför själva Hudik så det var ingen lång utsegling från hotellbryggan.  

När första seglingen kom igång (efter en del mankemang hos oss efter att startklockan 

plötsligt nollställts så vi missade starten rätt grovt) så visade det sig vara rätt svårseglat med 

många kraftiga (men rätt korta) vred och kraftigt varierande vindstyrka. De som tidigt visade 

sig hantera förhållandena bra var Bodinson/Kling 227 (4, 1, 1, 2 första dagen), 

Holmlund/Axelsson 274 (1, 3, 5, 1) och Norberg/Lindstedt 226 (2, 5, 2, 3). 



Under dagen ökade vinden succesivt rätt mycket och var på slutet uppe i en medelvind på 8 

m/s med byar en bit över 10. Så speciellt länsarna var utmanande med en hel del pendlingar 

och skärningar.  

 

226. Foto: Theodor Tolstoy 

 

 



 

248. Foto: Theodor Tolstoy 

 

218. Foto: Theodor Tolstoy 



 

Spinnakergång. Foto: Theodor Tolstoy 

 

Spinnakergång. Foto: Theodor Tolstoy 

Söndag 

Läget inför andra dagen var alltså att 227 ledde med 8 poäng före 274 med 10 poäng och 

226 med 12 poäng. Det lite speciella med Neptunkryssarpokalen är att sedan några år så 

räknas alla seglingar och ingen får räknas bort. Det gäller alltså att undvika djupdykningar. 



Om lördagen stundom var lite hårdvindsbetonad så var läget på söndagen det motsatta. 

Svag vind på 3-4 m/s som skulle avta frampå dagen. Till detta ett (ej prognosticerat) strilande 

regn. 

Första seglingen gick dock hyfsat att genomföra även om det var kraftiga vrid och vindhål lite 

här och där. Seglingen vanns av 274 före 227 och 39 Gustafson/Wranning.  

Läget inför sjätte seglingen (som visade sig bli den sista – annars var tre seglingar planerade 

för söndagen) var nu att 227 ledde en poäng före 274 med 226 som trea på samma poäng 

som 268. 

Första varvet (kryss + läns) gick i hygglig vind även om den var svag men efter rundningen 

upp på andra kryssen försvann vinden stundtals helt. Sen kom det en lite pust någonstans på 

banan och man kom fram några meter innan det blev stopp igen. En lite pust från NO 

(annars blåste det NV) gjorde att de flesta så småningom kunde sträcka upp till kryssmärket. 

På länsen (där de svaga vindpustar som kom kunde komma från vilket håll som helst) låg 

man för det mesta helt still. Banan kortades av så att målet blev mellan rundningsmärkena 

men trots det var det bara fyra neppare som hann i mål innan målgångsfönstret stängdes. 

Trist avslut för de som inte hann i mål och som nu fick räkna in en DNF i resultatet. 227 höll 

dock sin ledning genom att vinna före 274 och 268. 

Vinnare av Neptunkryssarpokalen 2022 blev därmed Leif Bodinson och Anders Kling före 

Rickard Holmlund och Olle Axelsson med Göran Haglund och Per Sjöquist på tredje plats. 

 

  
Vinnarna Leif och Anders i 227.                Foto: Göran Haglund och Theodor Tolstoy 



  
2:a plats – Rickard och Olle i 274.                 Foto: Göran Haglund och Theodor Tolstoy 

 

  
3:e plats – Göran och Per i 268.                       Foto: Kjell Gustafson och Theodor Tolstoy 

 

  
4:e plats – Peter och Andreas i 226.     Foto: Göran Haglund och Theodor Tolstoy 



  
5:e plats – Kjell och Magnus i 39.        Foto: Göran Haglund och Theodor Tolstoy 

 

  
6:e plats – Mattias och Tina i 248.     Foto: Göran Haglund och Theodor Tolstoy 

 

  
7:e plats – Björn och Håkan i 222.       Foto: Göran Haglund och Theodor Tolstoy 



  
8:e plats – Harald och Per i 246.            Foto: Göran Haglund och Theodor Tolstoy 

  
9:e plats – Ulf och Mats i 218.              Foto: Göran Haglund och Theodor Tolstoy 

Båtklassikerlotteriet 

Efter prisutdelningen blev det lottdragning för Båtklassikerlotteriet. 

Neptunkryssarförbundets idéspruta Lennart Runemo (tidigarer ordförande, 

Nepparnyttsredaktör m.m.) hade skänkt 10 årsprenumerationer på den nya tidningen 

Båtklassiker – Tidskrift för Nordisk Båtkultur, att lottas ut bland nepparseglare och 

funktionärer vid Neptunkryssarpokalen. Ca 30 personer hade lotter och efter lottdragning 

kunde de lyckliga vinnarna hämta sitt första exemplar av tidningen och sedan få kommande 

två nummer hem i brevlådan (det första redan i början på juni). 



 

Göran Haglund berättar lite om Båtklassiker och Lennart Runemos gåva. Foto: Leif Bodinson 

 

Lottdragning. Foto: Leif Bodinson 



Hemfärd 

Som vanligt hade alla hjälpts åt vid avmastning och torrsättning så att samtliga var redo för 

avfärd när prisutdelningen var slut. Regnet hade nu upphört sedan några timmar och solen 

tittade fram vilket gjorde det hela lite trevligare än om man behövt packa ihop en massa 

blöta segel och kläder. 

 

248 lastas på trailern.   Foto: Göran Haglund 

För ovanlighetens skull var det rätt jämt fördelat mellan var deltagarna kom ifrån och det var 

nu fyra ekipage (218, 222, 226 och 246) som körde norrut och fem söderut (39, 227, 248, 

268 och 274). 

 

268, 227 och 248 sammanstrålade vid Max i Gävle för hamburgermiddag. Trailerbart är 

underbart!     Foto: Göran Haglund 

Göran Haglund 


