
Höstkvarten 2021 – oväntat bra väder och en väntad segrare!

I år blev det bara 8 deltagare på vår 6-timmarssegling, Höstkvarten, 
210829. Normalt brukar vi vara omkring 15 båtar. Kanske pga 
väderprognosen. I mitten av veckan spåddes mycket regn och rejält 
blåsigt, inget önskeväder precis. Många bestämde sig kanske redan 
då för att ägna söndagen till annat.
Men på söndagen såg det annorlunda ut. Visserligen fortfarande 
nordliga vindar kring 6 m/s med det dubbla i byarna, men inget regn 
alls. Det blev en perfekt söndag för segling!
Det har blivit allt svårare att komma högt i resultatlistan, vilket är 
bra. Det räcker inte med båtfart och en skicklig besättning. Man 
måste också planera sin segling noggrant. I SXK är en av 
hörnstenarna den lite längre färden. Då krävs planering, våra Kvartar 
uppfyller den målsättningen perfekt.
Som så många gånger förr vann Tony Karlsson med gasten Lasse 
Pettersson, två mycket meriterade seglare med stora framgångar 
även i vanliga kappseglingar på SM och regional nivå. Enligt egen 
utsago tycker de att deras båt, en Athena 34, passar perfekt för våra 
Kvartar. En allroundbåt, se bilden, som inte bara går fort på kryss och
läns.

Skeppare, båttyp, seglad och korr.(SRS) distans, överdrag
Tony Karlsson, Athena 34, 36.1 M, 35.1 M,              (11 min.)
Tore Ericsson, IF, 28.2 M, 34.59 M,                              (1 min.)
Kalle Svensson, IF, 28.0 M, 34.28 M                             (0 min)
David Anstey, SK55, 32.9 M, 32.1 M                             (3 min)
Hinrik Nyberg, Scanmar 33, 30.5 M, 31.5 M             (10 min.)
Svante Rumar, Sunwind 26, 24.6 M, 30.5 M               (2 min.)
Ola Pettersson, Comfort 30, 25.3 M, 28.8 M              (0 min.)
Sue Wincent-Dodd, Hydra, 14.0 M, 18.4 M                (0 min.)

(”Kvarten” har 12 punktmärken och 23 banben. Dessa får högst seglas 2 gånger. Om alla 
banbenen seglas 2 ggr blir distansen 70.28 M. Vid en medelfart av 5 knop blir distansen 30 
M. Det går alltså att segla många olika banor på 6 timmar. Vilken bana som är optimal beror 
på båt och båtfart, vindriktning och -styrka, vindvrid och läpartier. Dessutom skall man 
komma i mål efter nära på 6 timmar. För sen ankomst ger distansavdrag, för tidig ankomst 
ger ingen gottgörelse. En Kvart börjar inte kl 10 en söndagsmorgon utan helst vid 
planeringen på lördagkvällen då man har en tillförlitlig vindprognos! Dessutom bör man ha 
en plan b om inte allt fungerar som tänkt. Prova gärna själv att lägga pusslet till Vårkvarten 
2022! Välkommen!) / Tore Ericsson för Uppsala-Roslagskretsens 6-timmarkommitté.


