KM 2017-09-09
Årets KM blev en resa med nya SRS-tal och i uppehåll mellan regnväder.

Starten vid Stendörren började med att IF båtarna Vitamin och Tilikum gav sig iväg kl 11:00, Vitamin satte genast
spinnaker och for iväg mot Boskär, Tilikum avvaktade att hissa sin spinnaker, av någon anledning.
I närheten av röd prick vid Dahlgrengrund så övergick seglandet till kryss ned mot Boskär, där vi ser att Vitamin blir
något mindre och mindre.
Efter Boskär så får vi upp spinnakern igen, utan några större problem, vi arbetar oss upp mot Grönöknallen. Halvägs
dit så kommer Peter på Lassie ifatt, han tycker att vi ska öka farten, så han kan följa oss. Efter att frågat honom om
råd om vår spinnakersättning så ökar farten, men inte tillräckligt för att vara Peter till lags.
Vid rundningen av Grönöknallen, så lyckas vi inte ta ned spinnaker så vackert, eller speciellt snabbt. Vi fortsätter
liksom bara vidare österut, vilket roar Knotan på Liros (som frågade mig om den nedtagningen under kvällen) och gör
Peter undrande om han seglar rätt då banläggaren inte är på väg söderut.
När vi väl börjar kryssa nedåt, mot Boskär igen, ser vi en säl sticka upp huvudet, men vi har ingen fisk, så han går inte
att övertala att ge oss lite skjuts framåt. Innan Boskär blir vi passerade först av X-79 och en stund senare av Trixie,
Nessie och Snekkja.

Vi rundar upp mot Engelbrektsgrundet , här kommer Blåklukka111 farande samt Dehler 32:an som passerar oss
straxt innan Fjärdhällan. Där vi rundar upp mot Piltholmsknall och får en hyfsad fart i halvvinden, när vi tittar bakåt
ser vi Divana och Maroc komma stadigt närmare vi ser även Cheyenne komma med en väldig fart.
Vi går i mål och mellan Ornö huvud och grön prick 16:00:15 och känner oss nöjda med vår insats, även om min gast
tycker att jag tappade fokus när jag tog kort.
Efter målgång så var det dags för samkväm och tävlingsledningen samlade in deltagarnas målgångstider för att börja
sammanställa resultatet, tyvärr hade datorn strejkat så det blev handarbete och huvudbry, men ett resultat
presenterades, i sekunder, vid granskningen visade det sig att Nessie med familjen Blomgren tog hem årets KM,
genom att avverka banan på 12829,854 sekunder….
Ett väldigt fint prisbord där deltagarna fick plocka många fina saker. Vi vill passa på att tacka de som skänkt priserna.
Tack SEASEA i Haninge och BåtAccenten i Länna samt medlemmar i klubben.

Kvällen avslutas gemensamt på Kymendö, 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.
Fredrik och Sten

