
GP-OKjolle 

 
GP-OKjolle i Kalmar var regatta nr 2 i serieseglingarna för okjolle och den samlade 10 båtar. På 
fredagen var det avlastning och massa snack, för den sociala biten är en stor del varför jag seglar 
OK. Vi är ett gott gäng gubbar, ja får väl kalla mig gubbe nu när man blivit 40 år, men på banan 
är det kappsegling som gäller. 
 
Lördag morgon lite kyligt och vind direkt på morgonen, det tyder på mycket vind i Kalmarsund 
och det blev det. Vindbyar på 16 m/s enl. Ölandsbrons vinddata på lågdelen. Alla kom till start, 
Per Jaensson i ny SOTA från Danmark, undertecknad med en ny Karsten Kraus, Jonas 
Andersson med ny mast och segel. Tufft startfält, skulle Magnus Gillgren gå lika bra som i 
Stenungsund?  
Segling 1 i 8-9m/s gick som en dans, för mig. Jag slutade trea. Jonas Andersson tog första platsen 
genom att segla stabilt hela racet. Jonas fortsatte så hela lördagen. Per Jaensson fick problem med 
länsarna som inte gick att öppna, vet inte om det var extra utrustning på den båten. 
Själv fortaste jag med att ta alla simmärken som går att ta, trodde att jag hade slutat med det men 
icke. Vinden ökade och Peter Rudblom seglade som en Gud i denna hårda vind. I sista seglingen 
för dagen, nr 4, var vi bara 5 som startade. Efter en hård dag på sjön blev det lite korv när vi kom 
in följt av bastu o h dusch. Lite senare fick vi av njuta en trerätters meny som Nicke kocken hade 
ordnat, vi åt så vi storknade det var fantastiskt gott. 
Söndagen blåste det mindre men byigt. Halva gänget hade fått nog av Kalmarsund på lördagen, vi 
blev bara fem på starlinjen. Till Jonas Anderssons försvar strulade hans bilnyckel som gjorde att 
han fick fixa med det för att komma hem på söndagen. Jag vann ett av racen på söndagen och 
inget bad. Johnny Billgren tog racet efter så det kändes fint att SSV visade att vi kan. 
Svaret på Gillgrenfrågan blev - nja inte lika bra. 
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