
KM 2016-09-10 

Årets KM blev ett äventyr i läns med högsommarvärme med svag vind och fläckar med bleke och avkortad bana 

(som tur var) 

 

Starten vid Stendörren började bra för IF båtarna, Vitamin som med sedvanligt duktiga seglare drog iväg och Tilukum 

hamnade snart efter, vinden var hyffsad och båtarna kom snart ned till Fjärdhällan.  

Där vände vi upp mot Piltholmsknall och kryssade i en måttlig bris upp mot fyren, efter ett tag när vi sneglar bakåt så 

verkar inte några av de övriga rundat Fjärdhällan ännu, vi upplever även att vi kan gå högre än Vitamin och börjar 

därmed knappa in.  

Vitamin gör ett extra slag innan Piltholmsknall och lyckas därmed behålla mer fri vind medan vi fortsätter för nära 

Edesön och tappar fart. På väg ned mot rundning 3 hamnar Vitamin vid Fjärdhällan i svårigheter med Bleke, när vi 

kommer dit fastnar vi mitt i ett stiltjebälte, här blir vi omkörda av alla båtar utom Cheyene .  

Trots att vi stod still var det spännande att se de andra båtarna kämpa med att få vind, Sten Knotan på Liros valde att 

gå mellan stora och lilla Husaren, vilket verkade ge lite fördel, men råkade sedan missa att det var grön prick och inte 

röd prick vid dalens grund som var Rundning 4 där Trixie och Snejkka var först att runda upp mot Grönöknallen med 

Emira och Yasmin jagande efter. 

 Nu blev det en kamp mot klockan avkortad bana eller inte, och vi som var lite längre bak var nyfikna på hur det 

skulle bli, efter ett samtal med Anders och Henrik så konstaterades det att Trixie rundade 14:32, vi på Tilikum som nu 

blev omkörda av Cheyene tyckte det var väldigt skönt med avkortad bana.  

Efter rundning grönöknallen satte vi fart mot mållinjen, där valde vi att gå innanför Kofoten, så kom vi ifatt Shalom 

som fastnade i bleke på utsidan av ön, vi såg även Anja Af Stockholm, Lassie, Ingrid och Vitamin gå i mål före oss.  

 

Efter att vi gått i mål så var det dags för bastubad för somliga och samkväm för andra medan tävlingsledningen 

samlade in deltagarnas målgångstider och började sammanställa resultatet 



 

Vid 18 tiden utses Trixie med besättningen Anders och Anneli som vinnare av KM 2016, och prisutdelningen tar vid, 

det är ett fint prisbord som väntar deltagarna på årets KM, vi vill passa på att tacka alla som skänkt priser.  

 

 

Kvällen avslutas gemensamt, där dagens övningar, säsongens bravader diskuteras livligt mellan deltagarna under 

hela kvällen till en väldigt god middag. 

Tävlingsledningen tackar för sig och för en väldigt trevlig och lyckad tillställning. 

Tack Fredrik och Sten 


