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Gamla Stans Yachts Sällskap (GSYS)
laddar nu inför nionde upplagan av sin
traditionella regatta ”Big Boat Race”.
Startskottet går lördagen 16:e juni centralt
inne i Stockholms stad.
– Det finns en hel del nyheter, men vi tar
med oss godbitar från våra tidigare år även
till årets regatta, säger Patrik Salén, en av
projektledarna av BBR. Vi är särskilt stolta
över att välkomna en helt ny titelpartner till
regattan genom Liros Skandinavia. Liros
inledde sitt samarbete med klubben förra
året som klubbpartner och tar nu steget
vidare som titelpartner till Big Boat Race. Vi
är enormt glada att ha med oss Liros och ser
fram emot att utveckla regattan vidare med
deras hjälp.
Big Boat Race är en regatta med fokus på
stora segelbåtar över 48 fot.
– Att samla dessa mäktiga segelbåtar i
Stockholms inre vatten en försommarhelg
är fantastiskt, säger Patrick Ståhle, en av
projektledarna för BBR. Vi har genom åren
lyckats locka några av Stockholms största
segelbåtar, både moderna och klassiska
storheter. Närmare 40 båtar bjuds in varje
år och många av dem är återkommande
besökare. Allt från 100-fotaren ”Hyundai”
till olika Swan-båtar och många klassiska

skönheter såsom ”Itaka”, ”Refanut”, ”Ballad”,
”Elske” och ”Beatrice Aurore”.
Ett nytt initiativ från förra året, som blev
lyckat, är att GSYS bjuder in ”snabbfotare”
till regattan. Det är båtar som är över 36
fot och med ett SRS-tal över 1,20 – alltså
ganska stora men snabba. De startar
tillsammans med ”storfotarna” och tävlar
om det gemensamma prisbordet.
– Snabbfotarna bjuder på en ny krydda till
vår regatta och en ännu större seglarfest i
Stockholm inre vatten, säger Olle Bergman,
BBR-gruppens nyaste medlem.
Ytterligare en ny partner har lockats till
regattan genom Restaurant J vid Nacka
Strand, som ingår i Nobiskoncernen. De
står som särskild sponsor för ”J Speed Race”
som är en extra sträcka på banan utanför
Nacka Strand, där båtarna seglar en särskild
loop två gånger och utmanar sig själva och
konkurrenterna om snabbast tid. Vid Nya
Djurgårdsvarvet har GSYS en egen flotta
med fem stycken J80:or som varje år deltar i
en egen start för att förstärka seglarfesten.
En av klubbens starkaste drivkrafter är att
locka mer seglare till Stockholms stad.
Tanken är att seglarna skall få njuta av vår
unika stad som kappseglingsarena samt

skapa intresse för segelsporten genom att
visa upp kappseglande båtar i Stockholms
inre vatten. Man kommer likt förra året
”defilera” in i Nybroviken innan start och
sedan lägga målgången så nära slottet som
möjligt, beroende på vind och sjötrafik.
Därtill fortsätter man med många
återkommande inslag från tidigare år som
har uppskattats av deltagarna.
– Vi anser att GSYS BBR är Sveriges mest
sociala regatta och våra seglare verkar
instämma, berättar GSYS Klubbmästare
Anders Johnson. Vi bjuder seglarna
med familj och vänner på BBQ vid Nya
Djurgårdsvarvet på fredagen. Lördagen
inleder vi med frukost på bryggan för att
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sedan ta vårt skepparmöte för genomgång
av dagens bana, startprocedur och
starttider. Första start går kl 11:00 utanför
Beckholmen med jaktstart, vilket är ett
handikappsystem som gör att båtarna skall
gå i mål ungefär samtidigt vid 15 tiden. Efter
målgång tas seglarna emot med en After
Sail på bryggan för eftersnack och mingel.
Regattan avrundas med stor regattamiddag
på lördag kväll i Sveasalen på Nya
Djurgårdsvarvet. Alla sociala inslag förstärks
av uppskattade bidrag av diverse sponsorer;
från Liros, Pol Roger och Exotic Snacks.
GSYS Ordförande, Christer Salén, avslutar.
– Vi är mycket stolta över denna
återkommande regatta och välkomnar er
alla till årets upplaga av GSYS Big Boat Race
powered by LIROS, en riktigt härlig start på
säsongen.
Mer information om regattan hittar du på
www.gsys.nu.

