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Bra deltagande
Förra säsongen fick Singösexan nya regler och utökad bana för att göra det enkelt att delta oavsett 
hemmahamn. Även denna säsong har det lockat deltagare från både Östhammar, Hargshamn och 
området kring Herräng. Konceptet verkar alltså bra och det enda som saknas är möjligen en 
återsamling efter seglingen. Men det kräver mer av arrangören, och dessutom saknas en lämplig 
central samlingsplats efter att Långvikens gästhamn stängdes för några år sedan.

Våren
Vårens segling gick i SV 5-6 m/s, svagt ökande med uppåt 10 m/s i byarna, växlande molnighet och 
runt 18 grader. Av någon anledning är det ofta färre deltagare på våren, men vi blev i alla fall fyra 
båtar som samtliga seglade långa sträckor i den fina vinden. Lennart Bergbom seglade längst för 
andra gången i rad – en respektingivande prestation.

Placering Skeppare Klubb Båtnamn Båttyp SRS Seglad dist Korr dist
1 Lennart Bergbom Hargshamns BK SWE 258 Express 0.871 32.32 37.11
2 Andreas Rönnberg Östhammars SS Leli Albin 78 0.822 29.74 36.18
3 Mikael Christiansson Östhammars SS Amapola Maxi 909 0.882 31.71 35.95
4 Björn Bergman Östhammars SS Holiday Express 0.900 30.03 33.37

Resultat Singösexan 2022-06-18

Figur 1 Lennart och Marcus är nöjda efter sin andra seger i rad



Figur 2 En av årets nya deltagare på väg mot mål

Hösten
Höstens segling gick i SO cirka 4 m/s, på slutet vridande till NO, mest mulet och runt 22 grader. Här 
var uppslutningen mycket bra och sju båtar deltog trots osäker väderprognos. Vindstyrkan blev dock 
bättre och mer stabil än förväntat, bortsett från en stunds stiltje under den sista timmen som gav fyra
båtar sen målgång. Ulf Lundahl höll god fart trots den svaga vinden och seglade längst.

Placering Skeppare Klubb Båtnamn Båttyp SRS Seglad dist Korr dist
1 Ulf Lundahl Östhammars SS Castara Scanner 392 0.985 28.08 27.72
2 Lennart Bergbom Hargshamns BK SWE 258 Express 0.900 23.87 25.20
3 Andreas Rönnberg Östhammars SS Leli Albin 78 0.822 19.41 22.96
4 Mathias Andersson - Fröken Ohlson Ohlson 22 0.764 16.22 21.23
5 Anne-Lie Engvall - La Vida Compis 97 0.888 17.76 20.00
6 Linda Stålborg - Mangoklyftan IF 0.800 16.58 18.42
7 Mattias Wendel - Ocean Buzz Oceanis 361 0.953 15.91 16.69

Resultat Singösexan 2022-08-27



Figur 3 Höstens vinnare Ulf Lundahl passerar oss i god fart, trots svag vind.



Figur 4 Lennart Bergboms gastar kollar segeltrimmet



Nästa säsong
Sextimmarssegling är ett bra format för att engagera hela familjen. På grund av tävlingens längd är 
det inte kritiskt med snabba slag, utan strategi och segeltrim är viktigare. Därför kan alla vara med 
och bidra till ett bra resultat. Och kom ihåg att syftet med tävlingsformen inte är att konkurrera, utan 
att förbättra sitt eget resultat genom övning och jämförelse med andra. Helt enkelt att bli bättre 
seglare.

Nästa säsong hoppas vi att flera av årets deltagare väljer att återkomma och att även några nya hittar 
till Singösexan. Välkomna att delta igen nästa år!

Figur 5 Algot sköter loggbladet ombord på Leli


