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Till vÃ¥rt stora fÃ¶rtret fick vi se vÃ¥r nÃ¥got spektakulÃ¤ra segersvit av 5 raka spikar (2006-2010) i denna landets enda
riktiga havskappsegling bruten. Det skulle sÃ¤kerligen harma om inte Ã¥rets upplaga varit sÃ¥pass intressant. De utlovade
och fÃ¶rutspÃ¤dda lÃ¤tta vindarna uteblev fÃ¶r det mesta och vi kom runt banan med en helt skaplig mÃ¥lgÃ¥ngstid pÃ¥ 3:01,
sÃ¶ndag morgon.
Det visade sig att Solveig kammade hem segern, med Donna som tvÃ¥a och vi placerar oss som trea. Donna och Solveig
hÃ¶r till de minsta bÃ¥tarna i klassen. Donna kÃ¶rde den korta strÃ¤ckan frÃ¥n Hramtsow till mÃ¥l 9 min snabbare Ã¤n vi i
seglad tid, och passerade oss i berÃ¤knad tid. Solveigs uppsegling frÃ¥n Hogland fram till mÃ¥l Ã¤r nog anmÃ¤rkningsvÃ¤rd
Ã¤venom en stor orsak var de mÃ¥nga omstarterna den lÃ¥nga lÃ¤nsen frÃ¥n Kotka port via KalbÃ¥dan till Hramtsow erbjÃ¶d.
FÃ¶r vÃ¥r del betydde det exempelvis att bralla pÃ¥ med 7 knop mot ett fÃ¤lt bÃ¥tar som stod helt stilla! MÃ¥nga av dess
fÃ¶rsÃ¶kte komma Ã¤n hit o Ã¤n dit, men till vÃ¥r lycka fÃ¶rmÃ¥dde vi kÃ¶ra en konsekvent och konservativ linje betrÃ¤ffande
ruttval i dessa mycket nyckfulla och varierande vindar.

DÃ¥ vi rundade Kotka port pÃ¥ vÃ¤g mot Hogland var de stÃ¶rre bÃ¥tarna i vÃ¥r klass upp till en timme fÃ¶re i seglad tid,
men ser man pÃ¥ nÃ¤r vi kommer upp till porten Ã¥nyo pÃ¥ vÃ¤g hem har marginalen krympt till bara 20 minuter till
snabbaste bÃ¥t Ilmarinen. Sedermera tappade vi kontakten till henne Ã¤nda tills vi kom till Hramtsow som fÃ¶rsta bÃ¥t pÃ¥
lilla banan. Ilmarinen var hÃ¤r sÃ¥pass hack i hÃ¤l att de lyckades ta sig fÃ¶rbi pÃ¥vÃ¤g till mÃ¥l, dÃ¤r skillnaden lÃ¥g pÃ¥ ca 2
och en halv minut.
Kolla in resultat hÃ¤r.

http://www.tarantella.fi

Powered by Joomla!

Generated: 21 October, 2018, 08:22

