
Höstkvarten 180819 - väl värd att minnas!

Prognosen var va� stlig vind 5 m/s, upp till 10 m/s i byarna och na�got 
avtagande mot eftermiddagen. Det var nog lite mer i bo� rjan da�  10 
ba� tar startade vid ESKs hamnomra�de kl 10. Nu ga� llde det att segla sa�  
la�ngt som mo� jligt och va� lja banbenen fo� rsta�ndigt. Da�  man seglar 6-
timmars kryssar man ga� rna men vill helst undvika ma�nga kryssslag 
eftersom det a� r avsta�ndet mellan rundningsma� rkena som ra�knas - 
inte hur la�ngt ba� ten seglat. Nu ga� llde det att va� lja bana, eftersom man
ga� rna seglade i N - S stra�k med tanke pa�  den va� stliga vinden. T ex fra�n
hamnen mot Norsholmen eller i Gorran fra�n La� rsta viken ner till 
Skegarn. Men banbenen skulle ocksa�  ra� cka till och hur skulle man 
planera fo� r att inte komma fo� r tidigt i ma� l - eller fo� r sent? De na� rmsta
rundningsma� rkena fra�n hamnen ligger pa�  1.72 och 1.73 M avsta�nd. 
Det kra�vde mycket planering, en av fo� rdelarna med 6-timmars. Det a� r
inte bara segeltrim och ba� tfart som beho� ver optimeras! Nyttig 
kunskap info� r la�ngre seglingar!
Hur gick det nu da� ? Jo, Kalle Svensson ( IF-ba� t)  vann efter SRS-
korrektion. Han hade valt hamnen - Norsholmen varianten, Staffan 
So� rheden (Comfort 30) som kom tva�a valde Gorranalternativet. 
Hinrik Nyberg (Scanmar 33) seglade la�ngst 29.19 M. Men fra�gan a� r 
om inte Henrik Schultze (2-krona) gjorde dagens prestation. Att segla
6 timmar ensam i liten ba� t i reja� la vindar a� r imponerande!
Eftera� t samlades alla seglarna fo� r fika och resultatutra�kning. 
Sta�mningen var mycket ho� g, alla hade fa� tt en fantastisk 
seglingsso� ndag, ba� ttre kunde det knappast bli!



En segling va� l va� rd att minnas!
/ Tore Ericsson för Uppsalakretsens 6-timmarskommitté

Skeppare Ba� t segl dist M SRStal korr dist M
Kalle Svensson IF-ba� t 27.92 0.814 34.30
Staffan So� rheden Comfort 30 28.92 0.877 32.98
Henrik Schultze 2-krona 24.36 0.746 32.65
Hinrik Nyberg Scanmar 33 29.19 0.928 31.74
Kjell Lindberg Comfort 26 27.08 0.86 30.27
Jan Holmberg Viggen 23.92 0.79 30.11
Tore Ericsson Cumulus 26.31 0.878 29.97
Team Modesty IF-ba� t 26.04 0.814 29.86
Lennart Ba� ckman HR 342 27.43 0.944 29.05
Olle Danielsson Linjett 33 28.22 0.957 27.14


