
STABERGSREGATTAN  2019 
Den 13:e Stabergsregattan genomfördes i söndags, 25 augusti i fint sensommarväder och  

3-5 m/s sydvästliga vindar. Det skulle egentligen ha seglats på lördagen den 24e men flyttades fram 

pga obefintliga vindar. 

Av 12 st föranmälda båtar kom 12 st till start! Det är fortfarande mansdominerat i besättningarna 

men tre båtar hade i alla fall tjejer ombord så vi hoppas det är en trend som ska hålla i sig. Endast en 

båt fick bryta tävlingen pga ett brustet fockfall men det kunde blivit ytterligare en incident då en 

ensamseglare föll överbord men lyckades få tag i relingen, ta sig ombord igen och slutföra tävlingen!  

Regattan började precis som förra året med en halvind/slör upp till Stabergsöns n:a udde där en kryss 

tog vid över Korsnäsfjärden med endast ett fåtal slag till Tjuvön där ytterligare några slag var 

nödvändiga pga den vridande vinden, för att sedan fortsätta i 5-6 m/s 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  (där det var totalt stiltje för de flesta båtarna och några kom 

spännande nära Nunnornas grund…) och sen en kryss ner till mållinjen vid hamninloppet. Klart! 

Vindarna var inte de som utlovats men vid Granö så friskade det i som vanligt! 

Snabbast runt banan blev Bodil och Kalle med sin Omega 30 på 3.33.00.  

De lyckades även med totalsegern. 

På andra plats kom Leif Johansson med sin Dominant Race och på tredje Lars Eriksson med sin 

Monark 700. 

Nästa och sista regattan på Runn 2018 är RSS Dalviks Race som seglas den 8/9.  

Kolla deras hemsida https://russ.se/  om exakt datum.  

Segelbåtssektionen tackar i år Janne Forsman med team som proffsig  tävlingsledare med tidtagning 
och handicapsuträkning. 
 
Väl mött och segla vackert, 
Segelbåtssektionen  
Göran Trogen   &   Kalle Ljungberg 
 
 


