
Rapport från seglingskommittén 2007 
 

Onsdagsseglingarna 
 

 

 

Under säsongen genomfördes tillsammans med Köping 10st seglingar. 12 båtar 

deltog vid minst ett tillfälle. Segrade gjorde Tommy Lindgren. 

 

Kryss-Läns bana seglades vid alla utom ett tillfälle, då man seglade en något 

längre bana bestående av fasta märken (sk. Distansbana). 

 

Efter varje race, som beräknades till ca 1 timmes segling, rundades det av med 

lättöl och macka inne i klubbhuset. 
 

Vårskrammel 

Äntligen!! En vår-kappsegling genomförd under anständiga temperaturer. 

Seglingen startade i nästan bleke för att sedan öka så maxtiden klarades. 

Sex båtar kunde njuta av några behagliga timmars kappseglande, för att sedan 

ta en gemensam fika vid prisutdelningen. Seglingskommitten tände grillar till 

kvällen. 

 

Sunbyholms regattan 

 

Arrangerades tillsammans med Köping. Genomfördes i vindar mellan 5-10 m/s. 

Start och mål vid Broudden i Sundbyholm för alla klasser, med en grundstötning 

utanför udden. Tävlingsklasserna gjorde en omstart ute på Blacken mellan deras 

seglingar på kryss-läns bana. Cruisingklassen seglade en distansbana ute på 

blacken. Segrare Klass 1 Leif Englund SSSv,  Klass 2  Björn Johansson SSSv och 

crusing klassen  Lars-Göran Birgersson SSSv. 

 

8-Timmars 
 

Ett 24-timmars i en nedskalad variant… Årets segling lockade 1 båt, (Snickar 

Janne) som i kraftiga vindar sökte den mest gynnsamma kombinationen av 

fördefinierade sträckor. Han avbröt seglingen innan 8 timmar hade gått. 

 

Lagkappsegling 
 

Dåligt intresse, med endast en intresserad, så vi fick ej ihop något lag 

 

 



Höstskrammel 

Nu var det dags för jaktstart igen…Den här gången ställde 8 båtar upp vid 

säsongens sista kappsegling. Starka vindar 13-17 m/s, gjorde årets segling 

ytterst chansartad! Kvällen avslutades med ärtsoppa, punsch och sång. 

 

Övrigt 

Seglingskommittén har deltagit i VML (Västra Mälarens Lagkappseglarförbund), 

där klubbar från Kungsör i väster till Enköping i öster samarbetar för att 

utveckla seglandet i regionen. Representation har även skett i Västmanlands 

seglarförbund (VSF). 
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