
Det är något speciellt med klubbmästerskapen i OK-jolle i Umeå. Det är lite svårt att ta på, men en 

gemensam nämnare är att de alltid går sent på året, det är alltid kallt och inte sällan blåsigt eller 

regnigt. Årets upplaga var inget undantag. Det var inte 5 cm is i viken som i fjol men prognosen som 

lovade syd 4-7, några enstaka plusgrader och ett ihållande kallt regn slog in med absolut precision. 5 

välklädda, eller rättare sagt påpälsade seglare mötte upp i 4 jollar. Hur löser man det när alla kan och 

vill segla? Jo med tävlingsformen "byt, byt". Det var Olofs ide som snabbt utvecklades under 

morgonens rådslag. Det går ut på att den som blir utan båt i första racet får lägga banan och sköta 

start och målgång. Sedan byter man plats med näste man och alla andra byter båtar tills det är deras 

tur att sköta starten, och allt görs ute på vattnet. Man seglar alltså sin egen båt en gång, i de övriga 

racen får man testa kompisarnas jollar, och i ett race är man banläggare, sköter starten och tar 

jollarna i mål . Det var både spännande, kul och en utmaning då vi har olika båttyper i olika åldrar och 

ingen (utom en själv) har trimlinorna på rätt ställe. Att byta båtar och roller gick snabbt och enkelt via 

gummijollen (rekommenderas) vi hade som starfartyg. 5 race i högt tempo, som kylan och regnet 

hjälpte till att hålla uppe, avslutades med rekordvarm bastu och mat i klubbstugan. Välförtjänt efter 

en lång, kall men rolig dag på vattnet.  

Resultatet, jo, Johannes Dagerbrant la beslag på titeln "Klubb, Distrikts och Norrlandsmästare" med 

sina 3 spikar och en 4:e plats. Jag blev tvåa och Olof, Olle och Ulf, alla på samma poäng, en bakom 

mig, 3:a. Olle, föresten, förtjänar ett hedersomnämnande. Han gjorde comback (tillfällig sådan enligt 

han själv - men det säger ju alla..) i en lånad jolle som krävde två kvällars meckande i kyla, blåst och 

mörker innan den var någorlunda seglingsduglig. Och bara för nöjet att få segla med oss! Vi hoppas 

att känslan från den här dagen leder till fler återfall nästa säsong. 

KM:et sätter för min del, och jag tror också för övriga Ume-seglare, punkt för årets säsong. Snart 

kryper vi in i ”OK-garaget” och förbereder oss för nästa år med att uppdatera båtarna med nytt 

material och annan båtvård. Om det är någon fördel med de distinkta årstiderna vi har här uppe är 

det att man tvingas till alternativa verksamheter när vattnen är isbelagda. I stället för att segla ägnar 

vi oss åt att trimma materialet och oss själva, för att när vattnet väl är öppet vara motiverade och 

rustade för att ta nya kliv framåt. Smartare, snabbare och starkare... 

Anders 

PS Nästa säsong ska vi köra KM:et tidigare.  

 



 

 

 

 

        

 


