STABERGSREGATTAN 2020
Den 14:e Stabergsregattan genomfördes i lördags, 22 augusti i fint sommarväder och
tuffa 8-10 m/s syd-sydvästliga vindar. Av 13 st föranmälda båtar kom 12 st till start.
Två båtar fick tyvärr bryta. En pga för mycket segel samt en med ett segelhaveri. Ingen skadades som
tur var.
Årets Regatta började precis som de senaste åren med en halvvind/slör upp till Stabergsöns n:a udde
där en kryss tog vid över Korsnäsfjärden men i år rundade vi en boj öster om Koön, sedan en slör ned
till Lilla Melpad som rundades på barbords sida, fortsatt slör/halvvind runt Stora Melbad, kryss upp
till bojen vid Koön igen, läns/slör söder om Stora Melpad (nära Janne Forsmans grund), slör/läns till
Stabergöns n:a udde igen och sedan en kryss ner till mållinjen vid hamninloppet.
Vindarna var friska och ibland byar på upp till 13-14m/s.
Snabbast runt banan blev Omega 30 med Johan Forsman vid rodret.
På andra plats kom Leif Johansson med sin Dominant Race och på tredje Thomas Hellström med sin
Aphrodite 22. Se vidare i resultatlistan.
Det är fortfarande mansdominerat i besättningarna men tre båtar hade i alla fall tjejer ombord precis
som förra året, så vi hoppas det är en trend som ska hålla i sig.
Eloge till Markus och Annica som ställde upp med en för dem ny båt samt att Markus endast ”provat
på” lite segling ett par timmar tidigare i veckan och Annica ”bara seglat jolle för hundra år sen”!-)
De var inte långt efter de rutinerade så bra jobbat!
Nästa och sista regattan på Runn 2020 är RSS Dalviks Race som seglas söndagen den 13/9.
Anmäl er i god tid till Stefan Skans tavling@russ.se
Segelbåtssektionen tackar i år (igen) Janne Forsman som proffsig tävlingsledare med tidtagning och
handicapsuträkning, Pelle-P och Göranssons Färg för priser samt alla som deltog med stort mod och
glädje i dessa vindar.
Väl mött och segla vackert,
Segelbåtssektionen
Göran Trogen & Kalle Ljungberg

