Kappseglingssäsongen 2006.
Inleddes på sedvanligt sätt d v s med
LIDINGÖ RUNT. Det blåste ganska ordentligt, en av våra kamrater slog sönder
sin Vindex mot vattenytan. Han seglade
spinnacker och fick en riktig ”kinesare”
och då lutade det som sagt ordentligt.
Bättre gick det då för Viktor Lundgren
som vann Carreraklassen. Mattias Gunnrin och Joakim Rodebäck segrade bland A
22:orna. GRATTIS så här i efterhand.

då, vitt mousserande vin) på Jungfruholmarna och sedan seglade vi iväg i
nio båtar. En del seglade lite bättre men
de flesta seglade sämre, några seglade
inte alls. Trots att det blåste en del hann
vi inte längre än till Slandö och till en
gemensam grillafton. Vi hade också en
prisutdelning, där några fick pris för
bedrifter som jag inte kommer ihåg. Vi
som inte fick något pris hjälpte till på
vårt sätt genom att dricka ur pristagarnas vinbuteljer
Dagen efter fortsatte färden till Mariefred, med prisutdelning på kajen.
Tillvägagångssättet var identiskt med

Lördagen den 3 juni var det så dags
för en av Sällskapets stora begivenheter
nämligen ESKADERSEGLINGEN.
Vi startade med champagnefrukost (okey

Grillafton på Slandö

dagen innan. Vi gick sedan tillsammans
till en av de fashionabla restaurangerna,
där förtäringen dessvärre inte levde upp
till våra förväntningar.
Påföljande dag seglade vi tillbaka till
Jungfruholmarna och det verkade som
om alla var nöjda med helgen och arrangemanget. Vi var som sagt nio båtar
och några stycket till är välkomna, men
skulle vi samla t ex ett trettiotal båtar
blir det naturligtvis lite jobbigare, men
vad kul det skulle vara.

Claes Göran Gustavsson.
På kvällen hade vi en väldigt trevlig fest
med knytkalas och långbord framför
klubbhuset.
Skärgårdskryssarepokalen seglades vid
Broken . Segrade gjorde Mattias Gunnrin
och Joakim Rodebäck i Tricksonita. När
Rodebäck ändå var uppvärmd seglade
han till Västerås som arrangerade SM
för M 30:or. Han lyckades med bedriften
att vinna även där, men även andra GSS
medlemmar gjorde bra ifrån sig som t ex
Johan Granath och Claes Göran Gustravsson

Helgen därpå var det dags för JUNGFRUVALSEN , där nio båtar kom till
start. Det blåste inte så mycket men det
var ”chansigt” ändå. Rune Kristoffersson
segrade, tätt följd av Per Hansson och

KRÄFTKÖRET seglades den 12 augusti
och samlade endast 3 deltagare( vad gör

Rune Kristoffersson avtackas efter väl utförd eskaderledning
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vi för fel i kappseglingskommitten, skall
vi lägga ner seglingen ? tacksam för
synpunkter och kritik)
Här hade Roderbäck chansen till en trippel, men Classe Gustavsson blev alldeles
för svår trots att han gjorde den sämsta start som skådats, hade Ni sett den
skulle Ni hållit med oss, den går inte att
överträffa.
En av anledningarna till att Classe vann,.
var att han insåg att färjor trafikerar våra
kappseglingsbanor och att man måste
inrikta sin taktik efter detta. Roderbäck
med besättning var inte så smarta, utan
lät istället en korkad taktik gå ut över
funktionärer och andra närvarade. Verkligen dåligt uppträdande och en ursäkt är
verkligen på plats.
.
På kvällen hade vi som vanligt en riktigt
trevlig fest.

Korv & Paketköret den sextonde september samlade sjutton deltagande båtar. Det
blev en riktig ”djungelsegling” Det blåste
nästan ingenting från olika håll, men vi
kom alla fram till Jungfruholmarna.
Den som behärskade de lynniga vindarna
bäst var Magnus Ringborg som blev
klubbmästare. Först till Fläsket och den
som lade beslag på cognacsflaskan var
Matts Beckman
Seglingen var mycket trevlig och
överträffas endast av festligheterna på
kvällen.

Safir SM

På det hela taget har väl kappseglingssäsongen varit ganska skaplig - vi lovar att
försöka bättra oss till nästa år.
Kappseglingskommitten.

Peter och Lena Löfgren seglade Safir SM med sina åttaåriga tvillingar. Placeringen
blev en 8:e plats totalt.

Classe vinner Kräftköret

Foto: Peter Löfgren
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Bilder från Korv & Paketköret

Essingesundet

Skepparmöte, funderingar på hur Fläsket skall rundas

Text och bild: Team Bergau

Många båtar på fjärden. Essinge BK hade tävling samtidigt
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Kappseglingsresultat 2006
Jungfruvalsen
1. Rune Kristoffersson Göta SS BB10
2. Per Hansson Falk Göta SS E kanot
3. Classe Gustafsson Göta SS M30
4. Magnus Ringborg Göta SS W30 Kompromiss
5. Örjan Sundqvist Stockholms SK M30
6. Göran Tingvall
Ekensbergs BK Albin Nova
7. Per-Ola Folcker Essinge BK Sveakryssare
8. Mats Lindbäck
Göta

Kräftköret

Roger öppnar sitt paket och Elsmarie är nyfiken

1. Classe Gustafsson, Göta SS, M30-106
2. Joakim Rodebäck, Tranebergs SS, M30-105
3. Örjan Sundqvist, Stockholms SK, M30-108

Korv- o paketköret
1. Magnus Ringborg, W30 Kompromiss
2. Roger Wikholm, Scanner 391
3. Matts Beckman, Nordisk kryssare 5 1/2
4. Rune Kristoffersson, BB10
5. Familjen Sandberg, Lady Helmsman
6. Martin Westergran, Rival 22
7. Christer Johansson, Lotus
8. Stefan Bergau, H-båt
9. Sven Högelin, A22
10. Team Bergau s:r, Omega 34
11. Folke Levin, Safir
12. J-O Svenborn, Misil II
13. Per Runhammar, Folkbåt
14. Anders Liljeqvist, Birdie 32
15. H-O Svenborn, Granada 24

Utdelning av hedersnålar till Rune Kristoffersson, Claes Gustafsson och
Lotta Wahlman
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