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Plac. Namn Båt-
namn 

Båttyp SXK-tal Seglad rutt Brutto-
distans 

Netto-
distans 

1 Bill 
Söderberg 

Chess Arcona 
400 

1,33 20-18-12-41-3-5-
7-9-17-9-7-142-5-
142-3-1-16-12-18-

Hälsö 

77,5 58,3 

2 Fritiof 
Pontén 

Agraff Fortis-
simo 

1,13 20-18-12-144-9-
142-9-7-5-12-18-

Hälsö 

59,3 52,4 

3 Lars 
Tobin 

Storm-
fågel 

Bavaria 
41 H 

1,23 20-18-12-41-1-29-
150-15-13-11-9-7-

3-1-16-12-18-
Hälsö 

62,4 50,8 

 Ina 
Olsvik 

Lucky 
Winny 

Vindö 90 1,11  DNS  

 
 

Liten ingress 
 

Prognosen för seglingen föranstaltade friska västliga vindar som skulle kulminera vid lunchtid 

med byvindar runt 20 m/s  för att därefter avta något under eftermiddagen och vrida till NV. 

Utfallet blev lita annat med kulmen under de två första timmarna med västlig vind om 15-20 

m/s för att därefter succesivt mojna till 10-15 m/s under dagen. Våghöjden utomskärs var 3,5 

m enligt Internetkälla. Detta var ingen överdrift och brotten invid uppgrundningarna utanför 

Skärhamn var maffiga. 

 

Vi var 3 båtar som till slut startade.  Samtliga båtar hade rotat fram sina stormfockar och satt 

dessa redan vid start. Kursen blev nordlig med passage genom Marstrand för två båtar medan 

Agraff smet under Instöbron med kurs innanför Tjörn. Denna väg valdes även av Chess efter 

Marstrand för att segla i mera smula vatten. Ett klokt val då det på utsidan var svårseglat där 

kombinationen lite segelyta och djupa vågdalar inte gav särskilt bra driv. Trots 15 m/s log-

gade vi i Stormfågel inte mer än 4-5 knop. Kyrkesund var även detta en seg passage fast då 

pga. helt av avsaknad av vind. Planen på Lysekil övergavs och vi rundade Lyr och Tjörn med 

sikte på lugnare segling och möjlighet till varm mat.  

 

En intressant upplevelse var att vi vid ett obevakat ögonblick lade ett handsbeklätt finger på 

plotterns touch-skärm och aktiverade MOB. Det har vi aldrig gjort förut och utmaningen blev 

att få tyst på larmet – alla var ju kvar i båten. Efter nästan 1 timmas tutande varvar med svår 

menynavigering i alla möjliga lägen tillgreps norsk reset. Men icke, det fortsatte tuta. Till slut 

fick vi genera oss och plocka fram manualen på 100 sidor. Till slut hittade vi anvisningen på 

sidan 80 – tryck in knappen MOB i 4s. Vi hade prövat detta tidigare men kom nog inte till 

mer än 3s. Friden lade sig och vi kunde ånyo höra bogsvallet när vi länsade undan vinden in 

mot Skåpesundsbron.      



 

  Sida 2 

 

Innanför Tjörn mötte vi de båda övriga båtarna vilka taktiskt hade utnyttjat de olika rund-

ningspunkterna på ett optimalt sätt. Redan vid 15 tiden började vinden vrida mot NV och det 

gick att sträcka Marstrandsfjorden västerut utan tidsödande kryss.  Rundningen vid Sillesund i 

tilltagande skymning gav oss en fantastisk färgupplevelse där himlen och sedermera havet 

skiftade från ”högt” ljusblå till ”brinnande” rött. Svarta konturer av holmar och skär som kon-

trasterades av röd himmel och rött hav var osannolikt vackert. 
 

Efter målgången samlades vi alla på Hälsö där grillmästaren satte fyr i en av de något avsval-

nade grillarna. Vi var totalt 14 personer som avnjöt en välgrillad Carré i den varma Hamnboa 

i hamnen. En kall nordan hade tagit överhanden och jag måste trots allt medge att det var 

skönt att sitta inne. 

 

Nedan en komprimerad version av loggboken från Agraff 

 
15 minuter för sen start på kolsvart vatten.  Passerar Måvholmen och jagar vidare efter övriga startan-
des akterlanternor Vid Långö är de andra två båtarna är borta. Fortsätter Instörännan mot Rörtången. 
Fin vind hela vägen in i Rörtångens sund men där dör den helt. Som tur är har vi en mäktig medström 
som för oss vidare. Det är stora strömvirvlar och brunt grumligt vatten. Vi hade aldrig kommit igenom 
åt andra hållet ! Rullar ut genuan för att klara av att ta oss framåt bakom öarna.  
 
Innanför Tjörn anpassar vi kontinuerligt mängden genua efter vinden på plats. Når slutligen Tjörnbron. 
Efter tvekan om vi ska gå norrut till Svanesund or riskera stiltje så väljer vi att försöka med Wallhamn, 
som har många fördelar ur taktisk synvinkel. Drar söderut och med helt inrullad genuainrullad slår vi 
mot Wallhamn och vi ligger väl upp punkten med detta slag. 
 

In mot Wallhamn rullar vi succesivt ut lite genua för att kompensera det landlä som råder vid rund-
ningspunkten. När vi vänt utåt och kommit ut en bit så ser vi Chess ute på fjorden. Vänder norrut igen 
mot Tjörnbron där det är rätt lugnt. Hans seglargryta serveras till lunch på nästan platt vatten. Kaffe till 
det!  
 
Därefter vänder vi söderut mot Hälsö via Älgö och Instörännan. Då vi närmade oss Hälsö bärgades 
stormfocken i det sista dagsljuset innan målgång. Sedan njöt vi av att vara först i mål trots att vi var 
sist till start :-) 
 
/ Fritiof Pontén 

 

Med glada segelhälsningar  

 

Lars Tobin 


