Vårkvarten 210613 – en underbar seglarsöndag!
Idag var det hans dag! David Anstey har deltagit i många 6-timmars,
både på vår och höst. I sin långsmala SK55, ”Mia”, har han seglat
ensam kors och tvärs på Ekoln och ner i Gorran. I god vind, då han
kan nyttja den långa vattenlinjelängden, blir det höga farter.
Det blåste idealiskt kring 5 m/s främst från NV. De flesta startade
utanför ESKs hamn men en båt valde att starta vid Wik, en möjlighet
för i år. Att jämföra båtar mha SRS-tal fungerar skapligt, små och lite
större båtar blandas jämnt i resultatlistan.
Svenska Kryssarklubben och dess lokala representant, UppsalaRoslagskretsen, har som mål att främja den lite längre båtfärden. Här
är Kvarten ett tydligt exempel i den andan. Att segla långt under lång
tid med många vägval kräver planering. Det är inte bara båtfart som
bestämmer resultatet! Hänsyn måste tas till nuvarande och
kommande vindar, vindvrid och lä. Att angöra målet efter 6 timmar,
inte för tidigt, inte för sent, kräver god planering. Var passar det att
ta fram lunchkorgen under färden? Under semestern kan det gälla
att passa en broöppning eller komma fram till natthamnen i rimlig
tid. Och båten och besättning måste förstås fungera, oavsett väder.
Kvarten kan vara ett perfekt testtillfälle inför semestern!
Skeppare, båttyp, seglad och korrigerad distans

David Anstey, SK55, 33.0 M, 32.7 M
Kalle Svensson, IF, 25.2 M, 31.4 M
Janne Holmberg, Viggen, 23.5 M, 30.0 M
Gunnar Fröman, IF, 24.1 M, 29.7 M
Tore Ericsson, IF, 24.0 M, 29.6 M
Lennart Beckman, HR 342, 27.1 M, 29.1 M
Kjell Lindberg, Comfort 26, 24.3 M, 28.5 M
Svante Rumar, Sunwind 26, 22.1 M, 27.7 M
Hinrik Nyberg, Scanmar 33, 24.3 M, 26.6 M
Ola Pettersson, Comfort 30, 18.6 M, 21.7 M
Sue Vincent Dodd, Hydra, 15.9 M, 20.3 M
/ Tore Ericsson för Uppsala-Roslagskretsens 6-timmarskommitté

