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Hej alla Ensamseglare!

Då har vi genomfört vår jubileumssegling, den30:e Ensamseglingen.

Det var roligt att så många anmälde sig - några veckor före seglingen hade vi bara dussinet seglare
anmälda. Sen strömmade anmälningar in ända fram till fredagen före start och vi lyckades få in alla
på startlistan, åtminstone den som jag mejlade ut till seglarna sen fredag före start. Hur det blev på
webben vet jag inte, hade inte koll på det läget då jag var på väg till startplatsen, men det brukar bli
en viss fördröjning att få in vårt material på webben.

Även detta års segling blev återigen seglingsmässigt annorlunda – det är så sant att det inte finns en
segling som är lik någon tidigare. Det blev i år en utmaning att klara av de vindar som fanns och se
att de bar till målet. Vilket kan vara en verklig utmaning.

Jag har detta år, jubileumsåret, försökt fundera över och få fram vad som gör Ensamseglingen så
attraktiv under så lång tid och inte minskar i omfattning i likhet med övriga 24-timmarsseglingar.
Några reflektioner om detta kommer i fortsättningen här.

Från själva seglingen - om vad som då händer då och hur den upplevs - som det framgår av
loggböcker, har jag valt att plocka upp några av alla kommentarer från loggböckerna och inte så
mycket om det rent seglingsmässiga i det följande:

-Soligt, många kommentarer om det fina vädret

-Soligt men kallt

-Tre sälar vid Mellskär

-Simmande älg

-Mera ström än vind!

-Ett försök att tvära Kanholmsfjärden på två timmar

-Total bleke i tre timmar

-Ingen vind

-Med korta noterade tidsintervall  : gennaker upp och ned , d:o spinnaker

-Vi, två båtar, rundade inte punkten - vi drev förbi den!!

Samt många kommentarer om intag av goda mackor mm

------

Kanske ger en bild av seglare som definitivt inte ger upp utan verkligen upplever här och nu! Trots
eller på grund av denna beskrivning hur det verkligen varit genomförde samtliga seglare på



startlistan seglingen(en anmälde förhinder till SXK-S vilket vi inte fick reda på).   De flesta i tid och
mycket få med någon avsevärd försening. Det finns här en signifikant avvikelse mot andra seglingar
där ett  antal bortfall i starten eller genomförandet är vanligt förekommande.

----------

Resultatmässigt har var det en avvägning mellan att chansa på att gå lite längre ut till havs eller att
hålla sig nära målområdet för att undvika bli liggande i bleke, om den kom, vilket verkade sannolikt.

Resultaten blev trots detta mycket koncentrerade runt 40-45 M, trots olika startplatser, olika vindar,
och ett stort urval skiftande båttyper med SRS-tal från 0,98 till 1,58. Min egen teori för att det trots
allt blir så koncentrerat är att det inte beror så mycket på materiella prestanda utan mest på
seglarnas positiva inställningar inför den här seglingen dvs mer mentala prestanda, samt lite tur eller
otur

De preliminära resultaten som presenterades under kvällen visade sig hålla bra och den ordningen
har inte ändrats nu i resultatlistan. Det har varit lite frågeställningar både i anmälningar och senare
om SXK-tal som det står i blanketten/anmälningen/loggen. Infon från SXK-S verkar ha varit otydlig
och har medfört lite kanske onödiga, felaktiga uppfattningar och eller frågor. Några loggböcker har
därför korrigerats och aktuella seglare har/kommer att meddelas om detta. Resultaten är som
vanligt preliminära och ni har god tid att under sommaren fundera om något är konstigt eller fel.
Kontakta mig i så fall på mejl, men pga av våra seglingar under sommaren och dålig internet-
uppkoppling kan det ta tid innan jag svarar. Slutligt resultat fastställer vi därför senare under året.
Därefter kommer Maratonlistan som ligger till grund för nästa års plaketter.

----------------------------

Detta om resultat mm. Åter till ämnet om Ensamseglingen som sådan. Den genomförs av en
”seglingskommitte” bestående av undertecknad och Lennart Johansson som är oslagbar när det
gäller båtkunskap och namn på seglare från när och fjärran både inom 24-timmars och långt utöver
detta. VI har ingen tillgång till SXK-S system/program för 24.timmars hantering av loggböcker,
startlistor, eller resultatsammanställningar utan gör detta på egen hand. För att vi tror på ideen med
Ensamseglingen som trots lite tungrott rent administrativt, men vi försöker ständigt hålla detta på ett
minimum eller mindre.

Vi har en gemensamt delad vision att försöka behålla den hör seglingen som något som är roligt att
vara med på och genomföra samt dela insikter och erfarenheter och upplevelser med andra
Ensamseglare på plats. Vi försöker hålla alla teknikaliteter, föreskrifter och regler helst borta men på
ett minimum (högst) enligt SXK regelverk . Avsikten är att göra själva seglingen så enkel så att
upplevelsen av den sätts i centrum. Men utöver segling en är själva samvaron på Norrviken minst lika
viktig och vi försöker med enkla medel ge den förutsättningar för en trivsam samvaro under ett dygn
i försommaren och kanske fortsatta kontakter mellan seglare som träffats just där.

Seglarhälsningar från Kim


