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Mästaren i aktion. Slutsegraren Stellan Berlin, Stockholm, och Mats Millbourn, Halmstad, i hård kamp i

Ljungskileviken. Foto: Lasse Edwartz Fotograf: Lasse Edwartz

Regerande mästaren dominerade i Ljungskile

Tio seglingar var planerade – och tio seglingar blev det. SM i 2:4-segling i Ljungskile blev precis
som det var tänkt.

– Vi har haft bra vind hela helgen, säger tävlingsansvarig i Ljungskile SS.

28 seglare ställde upp i helgens SM-tävlingar som avgjordes i Ljungskile med Ljungskile SS som

arrangör. Samlingsplatsen var vid klubbhuset i småbåtshamnen.

2:4 är en båt som passar de flesta. Man sitter på botten av båten och styr med händer eller fötter. Den

är därför också lämplig för rörelsehindrade och finns med på Paralympics-programmet.

– Två av deltagarna i SM är rörelsehindrade, säger Stellan Nilsson.

Stellan höll för trycket

Förutsättningarna under tävlingen i Ljungskile var olika från dag till dag. Blåste det mycket höll man till

och seglade inne i Ljungskileviken. Något som gjorde tävlingen publikvänlig. När det blåste lite mindre

flyttade tävlingen längre ut och avgjordes utanför Ulvön.

– Vi har kunnat anpassa det bra så att vi hela tiden haft gott om vind, säger Stellan Nilsson.

Förhandsfavoriten Stellan Berlin från Stockholm är regerande världsmästare. Han har dessutom vunnit
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VM sex gånger. I helgen levde han upp till förväntningarna och dominerade SM-tävlingarna totalt.
Fyra segrar och tre andraplatser hade han efter riktigt stabil segling.

– Det spelade ingen roll hur svårt det var, han var stabil och seglade riktigt bra hela tiden. Han sa
också att tävlingarna här höll hög klass med hård konkurrens, säger Stellan Nilsson.

Han vann till slut före Peter Andersson, SS Westgötarne i Lidköping, som var först över mållinjen i

den segling som avgjordes när Bohusläningen besökte seglingarna i ösregn på lördagen.

Fem Ljungskileseglare

Arrangörsföreningen Ljungskile Segelsällskap hade fem seglare i startfältet. Bäst gick det för Matz

Brown som slutade på tionde plats totalt efter att ha varit femma i två seglingar som bäst. Efter den

sjätte seglingen pratade han taktik med styvdottern Emma Pakki på bryggan. Matz slutade där på

13:e plats.

– Jag är egentligen nybörjare här, men efter förutsättningarna tycker jag det har gått bra, säger han till
Bohusläningen.

Målsättningen inför tävlingen var att vara bland de tio bästa och det lyckades han också med.

– Nu är det bara att träna vidare, säger Emma Pakki innan de båda går in för att få välförtjänt lunch i

klubbhuset inför eftermiddagens båda seglingar.

Emma Pakki slutade på 21:a plats. Övriga lokala seglare var Hans Ohlsson, Bo Gullberg och Harald
Holmqvist som alla höll till i nederdelen av fältet.
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