Orust Runt
I år så möttes återigen en liten tapper skara på 7 båtar upp för att få segla den anrika seglingen
Orust Runt, en härlig dag i början på juni. LYS-talen sträckte från 1,02 till 1,29 så man kan
säga att alla båtar var representerade vid denna segling. Första båten i mål var Tommy
Björkqvist med sin CB365, tätt följt av Turesson X332 som senare skulle visa sig vara den båt
som gick segrande ur striden. Tyvärr så dog vinden ut efterhand så att de lite långsammare
båtarna fick svårare att segla upp till sitt LYS. Vad jag förstod från de tävlande, så hade det
varit en fantastisk dag på sjön med vind i stort sett hela varvet.
Nästa år hoppas att vi på att få se några fler båtar på startlinjen. Upplägget och banan blir det
samma även nästa år.

Uddevallaregattan
Dagen då det stora skulle hända i Uddevalla, strandpromenaden skulle invigas och självklart
skulle vi ha en segling som skulle synas från denna vackra promenad. Allt var klappat och
klart. Planeringen från i våras sa att det skulle blåsa 6 m/s västlig vind, så att vi kunde smyga
upp med en startlinje vid Skeppsviken och få full utdelning m.a.p. publicitet.
Men vad vaknar vi till? Vindriktningen var sämsta tänkbara NO till O, 1-3 m/s och med ett
kryssmärke under Hästepallarna skulle göra seglingen till en riktig rysare. Men vad gör man
inte för publiken? Det är ju lika för all tänkte seglingsledningen och skred till verket.
Kryssmärket åkte i strax utanför Skeppsviken och starten utanför Rödön.
När det är 20 minuter till första start så lägger banläggarbåten ut startlinjen och det ser bra ut
för några sekunder. Men helt plötsligt bestämmer sig yttre märket för att detta nog är en
tävling för U-båtar och försvinner i djupet med vår sista dragg och allt (Har inte setts till
sedan dess). Sten-Erik gör en insats och plundra seglingsledarens Maxi77 på dragg och lina
och vi hoppas nu att märket skall stanna över ytan denna gång.
Stressade av denna fadäs så skjuter vi igång starten på bästa ”Vilda Western-stil” med ett
pistolskott nästan varje minut. Upp med AP:an och börja om från början.
De två startgrupperna undrar nog vad vi håller på med och framför allt Gunnar som gör en
kanon start en minut för tidigt. Till slut får vi iväg båda starterna och en vacker och spännande
segling tar vid med mycket segel på sjön. Det var nog kämpigt för de stora båtarna som fick
köra två varv på denna korta bana. Målet var att varje race skulle ta max en timme.
Totalt kom det 16 båtar tillstart, vilket var en ökning mot förra året. Även två 2-kronor ställde
upp på tävlingen och seglade LYS mot de andra bjässarna. Snabbast efter LYS i första
seglingen var Rolf Lindqvist med sin H-båt.
Andra seglingen startade 20 min efter det att sista båt i första seglingen hade gått i mål. Denna
start flöt enligt planerna för alla utom Tapio som till motsats till Gunnar gör en kanon start
exakt på sekunden en minut försent. Denna segling vinner Turesson med en knapp marginal
till 2:an. Denna seger gör att det också räcker till en totalseger för Turesson i sin X-332
Från tävlingsledningens sida så känns det som om detta blev en bra segling med hyfsat jämna
förhållanden under hela banan.

Grattis

Tack till alla funktionärer som har hjälpt till under
tävlingarna i år

Kappseglingar 2007
Inför nästa Sommar så har redan planeringen startat. Vi har sökt sanktioner för tre tävlingar.
ORUST RUNT 2 juni
BOHUS RACET 15-17 juni
UDDEVALLAREGATTAN 1 september ( OBS Ny datum).
Orust Runt och Uddevallaregattan kommer att köra efter samma principer som i år. Dock med
ändringen att vi mer officiellt bjuder in 2-kronorna att segla fast då på en egen bana.
Vi tänkte även att återuppta mitt gamla skötebarn Bohus Racet. Vad är det för någon tävling
undrar nog vissa? Jo, det är en distanskappsegling på 170 distansminuter med start vid Rödön
och målgång på Bohus-Malmön.
Tävlingen är öppen för alla kölbåtar med ett LYS över 1.00, båten skall även vara utrustad för
att klara viss havssegling. Båten skall seglas av max 2 personer, men man får använda
automatisk styrning. Banan tar dig ner till Hätteberget utanför Marstarnd för att sedan via
några rundningsmärken upp till det nordligaste rundningsmärket fyren Trestenarna i Norge
norr om Koster.
Seglingens grundtanke är att man skall få uppleva ett äventyr som både lär och fostrar en i
sjömanskap och långsegling med liten besättning.

Jag vill gärna få in synpunkter på våra seglingar så att vi kan göra dom ändå bättre.
Maila mig gärna på par.back@familjen.com.

Orust Runt och Bohus Racet in i IT-världen
Mina planer för dessa tävlingar är att vi på bästa VOLVO OCEAN RACE manér löpande
meddelar ställningen under tävlingen på vår hemsida eller som ett SMS till de tävlande och
även andra för den delen.
Detta innebär att seglarna vid ett antal way points måste SMS:a eller ringa in sina
passeringstider till tävlingsledningen.

Efterlysning.
Klubben är i stort behov av personer som kan ställa upp som funktionärer. Så känner ni för att
göra en insats så hör av er till mig. Alla är hjärtlig välkomna.

Tack för i år:
Seglingsledaren
Pär Bäck
SC6681
0520-80137

SSVÄ:s uthamnar
Ett förslag som har kommit upp är att vi skall utse ett antal platser som SSVÄ:s uthamnar.
Vad är då en Uthamn? Det är en ö eller en vik som vi inom klubben tycker är en bra
naturhamn. Om man under sin tur är i närheten, så kanske man väljer just denna som sin
natthamn.
På detta sätt så skapar vi naturliga mötesplatser för klubbens alla båtar.
Vi behöver nu hjälp med att få fram en lista på platser som kan vara av intresse.
Platsen kan både vara på västkusten eller någon annan stans runt vår långa kust.
Målet är att vi skall presentera en lista i nästa nummer av Dyvikan.
Tipps lämnas till någon i styrelsen.

Nästa genrations SSVÄ’are

