
STABERGSREGATTAN  2018 

Den 12:e Stabergsregattan genomfördes i lördags, 25 augusti i fint sensommarväder och  

6-10 m/s sydvästliga vindar som utlovats.  

Av 10 st båtar föranmälda, kom 6 st till start som alla fullföljde den ca 14 nm långa banan. 

De 6 båtarna representerade nästan hela sjön. Förutom Staberg, även Ornäs, Hälsinggården, 

RSS och Korsnäs. 

Efter en något ”alternativ” startprocess (Sven-Åke hade assistans av några rutinerade seglare 

som borde seglat istället för att ”hjälpa till”!-) så började Regattan med en halvind/slör upp till 

Stabergsöns n:a udde där en hård kryss tog vid över Korsnäsfjärden med endast ett fåtal slag 

till Tjuvön där ytterligare ett slag var nödvändigt för att sedan fortsätta i 7-10ms ner till fyren 

vid Granö som rundades på styrbords sida.  

Sedan blev det undanvindsbogar till n:a Stensö, österut över Vikafjärden mot Risögrundets fyr 

som rundades, vidare tillbaka över Korsnäsfjärden, St Melpad på styrbords sida och sedan n:a 

udden på Stabergsön och ner till mållinjen vid hamninloppet. 

Snabbast runt banan blev familjen Ljungberg med sin Omega 30 på 2.59.00. Teamet lyckades 

även med totalsegern. 

Åke Danielsson med sin vackra P28 från Ornäs tog en välförtjänt andra plats. På tredje plats 

gled Lars Eriksson in med sin snabba Monark 700. 

Debuterade i tävlingen gjorde Jerker Granath med dotter och deras Maximus 24. Roligt med 

nya tävlingsseglare! 

Det var en fantastisk segeldag med rejält tryck i seglen, perfekt vindriktning och en lagom 

temperatur på ca 20°C. 

Nästa år hoppas vi på ett betydligt större antal deltagare. Eventuellt flyttar vi fram en helg om 

det underlättar för att få ett större startfält.  

 

Nästa och sista regattan på Runn 2018 är RSS Dalviks Race som seglas den 15/9. Kolla deras 

hemsida om exakt datum. Ev flytt till den 16/9 är inte omöjligt om det bidrar till fler båtar i 

startfältet. 

Segelbåtssektionen tackar åter igen Sven-Åke Björklund som ställer upp som proffsig  

tävlingsledare med tidtagning och handicapsuträkning. 

 

Väl mött och segla vackert, 

Segelbåtssektionen  

Göran Trogen   &   Kalle Ljungberg 

 



 


