
                                    OK-jolle SM 2012 Lerkil 31/8 -2/9. 

Så var det åter dags för årets höjdpunkt, SM, och i år som förra året i samarrangemang med 

Snipeklassen.  Lerkil på Onsalahalvön hälsade oss välkomna , grannklubb med  SS Kaparen ,Gottskär. 

34 OK-jollar, varav 5 från Danmark, mötte upp och en del gamla seglare bland dem; Per Westlund 

SM-vinnare 1962, Tomas Allansson i sonens båt och Jonas Qvist i Milds Icebraker.   Helt nya ansikten 

på SM fick vi från Alingsås med Åsa Holmqvist, Magnus Flach och Mikael Höglund och så Lennart 

Rundqvist från Bergkvara . Välkomna skall ni vara. 

På fredagseftermiddagen seglade vi två fina seglingar i 5-7 m/s stabil vind och framför allt i andra 

seglingen med stora tångbälten som fick styras undan om man hann och kunde. Perfekta 

förhållanden, solbrillorna på. Tomas Hansson-Mild startade upp med två spikar i sin nya båt, en Delfs 

från Australien. Danskarna Jörgen Svendsen, Jörgen Lindhartsen och Stefan Myralf höll sig också 

framme tillsammans med Jonas Qvist. 

 Väl i hamn var det aftersail på hamnplan med Livemusik och hamburgare med tillbehör. Bra jobbat 

Lerkil. Årsmötet avhölls på kvällen och efter detta bjöd Bengt Larsson hem till sig med ännu mera 

hamburgare och tilltugg, dryck och det var mycket trevligt och generöst! Än en gång tack Bengt och 

framför allt till kvinnan bakom verktygen!!!. 

På lördagen var det planerat 4 seglingar då seglingsledning visste att det var dåligt väder på ingång 

till söndagen.  Fyra hårda seglingar i 6-8 m/s med grov Lerkilssjö och det bjöds på härliga undanvindar 

där tekniken varierade med slalomteknik eller mera rakt på allt efter erfarenhet och kunskap. Myralf 

seglar stundtals stående på länsen och det tycker han är bra för balansen och kontakten med båten. 

Mycket bra tempo av seglingsledningen med korta väntetider trots att vi samsades med 

Snipejollarna. 

Mild vann återigen en segling, Svendsen en och Lindhartsen de två sista seglingarna. Rene från 

Danmark kom till dagens seglingar och höll sig väl framme i alla. Jonas Qvist och var också bra med 

och av svenskarna i övrigt så var Hans Elkjaer, Claes Ahlström (som vilat sig i form), Janne Nystedt , 

Håkan Törnkvist och den” garanterat snabbe” Bengt Strömberg bland toppgubbarna. En topp 5 grupp 

med Mild, Lindhartsen, Svendsen, Qvist och Myralf hade utkristalliserats och nu var det bara två 

seglingar kvar på söndagen där toppstriden skulle avgöras . 

På kvällen var det seglarbankett i klubbhuset med kanonmat färdigserverat till trötta slitna seglare. 

Supergott, och jättetrevligt. Bra jobbat Lerkil!!  Lite specialpriser delades ut, bland annat en fånglina 

till Peter Aebelobe för att kunna hålla sig intill båten vid kappsejsning. Han och några andra tog 

ofrivillig simturer på fredagen, lätt hänt i den höga sjön!! Det var nära för fler om vi säger så. 

På söndagen blev det tyvärr som prognoserna sagt för hårt väder och seglingsledningen blåste av 

SM-seglingarna tidigt på morgonen. Prisutdelning 09.45 och det var ju skönt för de långväga seglarna 

att kunna dra hem tidigt. 

Resultat enligt nedan och än en gång grattis till Tomas Hansson-Mild, SM vinnare 2012.. Tack !!! alla 

deltagare för att ni kom och seglade årets svenska höjdpunkt; SM och än en gång tack till 

arrangörerna, funktionärerna. Vid pennan – Lars Hultgren 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


