Tarantella II Swan 37 Fin-107

Andra plats i Syysseilaus, femma i rankingen
Contributed by Leif R-S
Monday, 12 September 2011
Last Updated Monday, 12 September 2011

Tarantella tog en andra plats i Syysseilaus efter hÃ¥rt kÃ¤mpande i de relativt svaga och nyckfulla vindarna. Bananbanan
rÃ¤cknades inte med, eftersom vinden vÃ¤nde Ã¶ver 30 grader. Vi seglade helt bra, efter fÃ¶rsta varvet var vi i ledningen,
men pÃ¥ andra varvet lÃ¥g vi fel vid vindkantringen, och missade flere placeringar. Jag tror vi hade blivit trea i den
seglingen.

AvgÃ¶randet gjordes sÃ¥ledes pÃ¥ basen av skÃ¤rgÃ¥rdsbanan. Vi lÃ¥g vÃ¤l till pÃ¥ slutrakan, dÃ¥ vi pÃ¥ lÃ¤nsen seglat fÃ¶r
Merinna, Alexia och Phoenix. Astraia lÃ¥g vid rundningen av vÃ¤stpricken vid Iso Lehtisaari fÃ¶rst med en marginal pÃ¥
bara c. 3 min. till oss. Men plÃ¶tsligt hamnade vi i ett vindhÃ¥l, och Astraia Ã¥kte ivÃ¤g. Det var inget att gÃ¶ra, vi blev 11
min efter dem i mÃ¥l, dÃ¥ respiten var 10 min., men klarade av att hÃ¥lla Merinna bakom oss c. 2 minuter, vilket rÃ¤ckte till
att slÃ¥ dem. Alexia passerade oss i de vÃ¤ldigt vridna vindarna pÃ¥ MellstensfjÃ¤rden, men vi klarade dem galant i
berÃ¤knad tid. Vi fÃ¶rlorade alltsÃ¥ exakt en minut Ã¥t Astraia, som dÃ¤rigenom steg till trea i rankingen. Vi blev kvar pÃ¥ vÃ¥r
5:te plats. En seger hade givit oss tredje platsen, sÃ¥ inte var det stora skillander.
MissPiggy, som vunnit PentalaRace fÃ¶regÃ¥ende dag, gjorde en blunder, och rundade inte nordpricken norr om
KytÃ¶kÃ¤ringen. De genade t.o.m. sÃ¶der om hela holmen. Vi lyfte protestflaggan, men inlÃ¤mnade inte protesten.
MissPiggy beslÃ¶t synbarligen att avbryta, och blev utan resultat.

Ã…rets kappseglingar Ã¤r sÃ¥ledes avklarade fÃ¶r Tarantellas del denna sÃ¤song, och bÃ¥ten seglades Ã¤nnu samma kvÃ¤ll i
frisk motvind (!) till Kantvik fÃ¶r vinterfÃ¶rvar.
Resultatet denna sÃ¤song Ã¤r det sÃ¤msta vi haft pÃ¥ 10 Ã¥r, det blev inte seger i ett enda race. Kanske man kan skylla pÃ¥
otur med vindarna, som Ã¶ver lag varit vÃ¤ldigt svaga. En tung bÃ¥t som Tarantella har ytterst svÃ¥rt att klara sig i dessa
fÃ¶rhÃ¥llanden, speciellt i bananbanorna. En enda gÃ¥ng hade vi kortvarigt anvÃ¤ndning av genua 2.
Vi siktar dock starkt pÃ¥ VM i Helsingfors nÃ¤sta Ã¥r.
Resultat och ranking pÃ¥ havskappseglarnas sida

http://www.tarantella.fi

Powered by Joomla!

Generated: 14 November, 2018, 17:11

