Rankingsegling 2: Vårregatta i Gävle 17‐18 maj
Seglingarna i Gävle samlade i år hela 17 ok‐jollar och förärades med internationellt besök genom Bo
Reker Anderson från Danmark. Första dagen präglades av hård byig vind och andra dagen var det
lättvind som stod på programmet. Ingemar Janson från SS Kaparen behärskade de varierade
förhållandena bäst och stod som segrare på söndag eftermiddag.
Det var ett förväntansfullt gäng ok‐jolleseglare som anlände till Gävle under fredagen. För många av
oss hade det återigen gått en vinter sedan vi senast sågs och det fanns mycket att ”tjöta” ikapp om
och nya båtar, master och segel som skulle kollas. Några hann ut och känna på Yttre Fjärden under
fredag eftermiddag medan andra nöjde sig med lite bryggsegling. På fredagkväll intog huvuddelen av
ok‐seglarna gemensam middag i Gefle Segelsällskaps fantastiska klubbhus från år 1880. Det blev
mycket snack om trim, mastkurvor och restid till Gävle. Det visade sig att Bo Reker slog oss i alla
dessa kategorier!
Gefle Segelsällskap är ett av Sveriges äldsta segelsällskap och har en jättefin anläggning nordost om
Gävle på Huselieharen. Alltid roligt att komma hit, mycket tack vare att boende går att ordna på
klubben eller på campingen alldeles intill vilket borgar för mycket bra sociala samkväm. Det var
tredje året i rad som ok‐jollarna hade rankingsegling i Gävle, precis som tidigare tillsammans med
606:orna.
Så kom lördagen med varmt och vackert väder
och med mycket vind. Regattans
säkerhetsansvarige anade vad som väntade och
informerade oss under rorsmansmötet att det
var viktigt att andas lugnt om man hamnar i
vattnet, särkskilt då vattentemperaturen enligt
uppgift endast uppgick till 4‐5 grader! Mycket
riktigt visade sig Yttre Fjärden vara ganska tuff
mot oss Ok‐jolleseglare med hård och byig vind.
Startfartyget mätte vindbyarna till 13 m/s. För
flera av oss var lördagens seglingar rena
överlevnadsrace och huvuddelen av oss fick en
liten stund i det kyliga vattnet. Johnny Billström
visade sig behärska lördagens vindar bäst och ledde efter första dagen med placeringarna 1‐4‐3‐1.
Därefter följde Ingemar Jansson med placeringarna 3‐3‐2‐5. På tredje plats efter lördagens seglingar
låg Stefan Pavia som varvade bad med spikar (10‐1‐1‐10). Bo Reker hade oturen att i ledning i tredje
racet köra av fallet!
På lördag kväll var det regattamiddag tillsammans med 606‐seglarna och arrangörerna. Härligt att få
återställa balanserna och tid för att slicka såren och ljuga lite lagom om dagens bravader. Vi lite nya i
klassen fick höra underhållande historier från förr samtidigt som många av oss hoppades att Kung
Bore skulle utnyttja söndagen till vilodag.

Det visade sig att de av oss som önskat lite
lättare vind fick detta uppfyllt med råge.
Söndagen mötte oss med rena
högsommarvädret och mycket lätta vindar
som kom och gick under dagen. Bo Reker var
outstanding och spikade alla tre seglingar.
Janne Nystedt var med igen efter att ha
tvingats bryta på lördagen med hål i sidan.
Med tejpad båt var Janne med i topp och fick
placeringarna 5‐2‐4. Stefan Pavia seglade fint
även i den lätta vinden men drog på sig en
tjuvstart i första seglingen, därefter 3‐5. När
slutresultatet räknades ihop visade det sig att
Ingemar Jansson jämnhet under helgen räckte till att segra med endast en poäng före Bo Reker och
Johnny Billström på 2:a respektive 3:e plats. Det var tredje året i rad som Ingemar stod som segrare i
Gävle, stort grattis!
Tack till Gefle Segelsällskap för jättefina arrangemang på havet och i land! Guld‐stjärna till Bo Reker
som åkte nästan 160 mil för att få startträning, du äger!

Grattis Kungen av Gävle!
Ingemar Janson Kaparnas SS

