Referat från Rank tre i Karlsborg 12-13 juni
Äntligen fick vi kappsegla igen efter ett alltför långt uppehåll, dessutom på en
väldigt pittoresk plats, Karlsborg. Seglingarna gick på Sjöbotten, en rund sjö vid
sidan av Vättern med föredömlig kort utsegling från hamnen.
Lördagen bjöd på frisk västlig vind ca 7s/m med upp till 13 i byarna. Alla var pigga
på att komma iväg, men piggast var Fia som tjuvstartade i första seglingen men som
seglade upp sig till fjärde plats efter omstart, bra gjort. Ännu mer imponerande är att
hon snodde resen av förstaplatserna i regattan. Om Fia lade beslag på förstaplatserna
så gjorde Klas detsamma med andra och tredjeplatserna, också snyggt jobbat.
Under lördagen var det fördel på högerkanten. En möjlig orsak kan vara att det enligt
en rapport senare på kvällen från bojbåten att det gick en sydlig ström vid
kryssmärket. Det var inget jag lade märke till under seglingen.
Söndagen bjöd på helt andra vindförhållanden, SMHI:s prognos var västligt till nord
4-5 m/s, istället blåste det ost till syd ungefär lika mycket. Dagens första start gick
ungefär där kryssmärket låg dagen innan, jag kollade om det var ström vid
startmärket men kunde inte se någon. Första seglingen kunde genomföras med bra
vind.
Inför andra seglingen började började vinden mojna och vrida mot syd, efter väntan
på att vinden skulle stabiliseras och startfartyg och bojar omgrupperas startade andra
seglingen i sydlig vind. Eftersom vinden vridit till höger satsade jag på att den skulle
fortsätta med det och gick ut till höger, det var helgens sämsta beslut, den vred
tillbaks. På andra kryssen mojnade det och det pustade från olika håll, vi fick slöra,
länsa och kryssa igen innan målgång med förkortad bana vid kryssmärket.
Även inför tredje seglingen fick vi vänta på vind, då plötsligt SMHI fick rätt då det
kom en stadig bris från nord. Ny omgruppering av startfartyg. Med denna
vindriktning blev kryssbenet kort och flaggan för tre varv kom upp, något som inte
alla i täten hade observerat (gissa vem).
Seglingsledningen var föredömlig snabb med att omgruppera vid vindändringar och
att hålla upp tempot mellan seglingarna.
Nu ser jag fram mot Rank 4, SM och NM i Gävle 27-29 augusti.
Sven

