Sola Cup 2015!
Det var ett tappert gäng om 6 seglare som tog sig till Karlstad för att göra upp om Sola Cup. En
regatta som genomfördes i friska vindar och där Janne Nystedt stod som segrare på söndag
eftermiddag.
Huvudelen av ok-klassen inledde regattan med en gemensam middag på restaurang Freden under
fredagkvällen. Med där var bla Janne Nystedt som endast seglat OK-jolle en gång tidigare i år och
som dessutom var kanonförkyld. Trots att restaurangen inte kunde erbjuda en wienerschnitzel
verkade Ulf Sahle ganska nöjd. Nöjd var han även efter 3 seglingar på lördag då han valde att segla in.
Innan dess hade Janne visat att gammal är äldst genom att med framförallt riktigt bra
undanvindssegling dominera dagen. Trots att det oftast var tätt och jämnt vid första kryssmärket
lyckades Janne skapa sig en lucka på första länsen som han sedan höll in i mål, imponerande! Det var
trötta och blöta seglare som efter fyra ganska tuffa race i 7-8 m/s med förhållandevis grov sjö
angjorde jollehamnen efter närmare sju timmar på vattnet.
På kvällen var det sedvanlig samkväm med middag på klubben tillsammans med Finnjolleseglarna.
Inledande sjönsång lovade gott, men allt eftersom kvällen led gjorde sig de flestas värkande lår
påminda om att kroppen behövde sin skönhetssömn.
På söndag morgon möttes vi av en stadig ostan på 8 m/s plus lite extra i byarna. Vi tyckte nog alla det
var skönt att banan idag skulle vara på den inre fjärden vilket innebar en betydligt kortare utsegling.
Lasse Lantz, vår seglingsnestor från Alingsås, valde att stanna i land och istället göra tidig hemfärd.
Det var ruggigt väder så vi hade alla förståelse för detta. De av oss som var småfrusna blev ordentligt
uppvärmda under utseglingen då vi bla kryssade genom en 10 meter bred och 200 meter lång
vassrugg. Mindre sjö under söndagen men vinden var ungefär densamma och racen för det mesta
lika tajta. Janne var uppe och högg i samtliga men gav bort en spik genom att segla mot fel
kryssmärke och ytterligare en spik genom att tjuvstarta.
Sammantaget en riktigt bra helg med mycket segling i hård mellanvind. Janne vann, med Stefan Pavia
tätt efter på andra plats. Ingemar seglade stadigt och tog en säker tredjeplats. Tack till KKF och KSS
för ett riktigt bra arrangemang!

