
Kålö midsommaren 2013

Ensamseglingen 2013

Även i år har vi lyckats samla många Ensamseglare och hade nästan lika många på startlistan
som förra året. Vädergudarna verkade inte nådiga dagen före start och även dagen efter
seglingen bjöd på regn och rusk. Men seglingen under lördagsdygnet kunde inte haft bättre
väder, strålande sol och bra med vind, minst sagt, långt in på kvällen. Helt magiskt!

Seglingen genomfördes i ett ganska stort område från Furusund i norr till Måsknuv i söder.
Den friska och ibland rätt hårda vinden, har rapporterats sydväst 12-14 och byig, gjorde att de
flesta seglare avstod från havspunkterna. Det positiva med det valet var att de flesta mötte
eller korsade andra Ensamseglare under dagen flera gånger vilket alltid är roligt och
stimulerande. Några gav sig dock ut i den bitvis grova havssjön. En seglare försökte hitta
militärbojen (punkt 516, Ost Huvudskär) men bojen verkade inte finnas på plats i år heller
(saknades även förra året), så det fick bli en GPS-punkt. Det hela kommenterades av seglaren,
som har en av våra större båtar, ”sjön var väldigt grov och besvärlig där ute, tveksamt om jag
skulle göra om det här igen under såna här förhållanden, det är inte riskfritt trots en stor båt”.
En annan seglare fick besvärlig motsjö på väg mot Almagrundet och kommenterar ”grov
havssjö mötte mig, och två gånger blev båten helt överspolad av sjön”.

Vinden var på morgonen västlig men skulle vrida mot syd till sydväst under dagen. För
seglare som startade norr om målet gällde det att passera målområdet före vindskiftet som
utlovade vid lunchtid. Jag själv missade detta med någon timme så det blev en rätt hård kryss
ner mot Dalarö-hållet. Men en härlig segling och det är ju det viktiga.

Vid sjutiden var de flesta seglare i mål, några få hade obetydliga förseningar. Så småningom
var hela viken fylld med seglare överallt där det gick att lägga till trots att vi reserverat halva
bryggan för vår segling (kanske bör vi reservera ännu mer plats kommande år). Efter
snabbrättning av loggböcker och lite mat samlades vi som vanligt kl 21 för genomgång av
resultat, plakettutdelning och lite förfriskningar med tilltugg. Robert Gustavsson hade med
sina 78 M seglat längst, lika långt som Svante Berg som var ut till militärbojen, sen fanns det
några till seglare som seglat över 70 M. Imponerande! Övriga seglare låg ganska samlat på
distanser runt 60 M. Vi hade i år tre nya seglare; en av dessa var med oss för ca 15-20 år
sedan, seglade sen ner till Medelhavet och var där ett antal år; ärr nu hemma igen och tar upp
traditionen med Ensamseglingen. Det tycker vi var särskilt roligt.

Sedan följde plakettutdelning med höjdpunkten att kunna dela ut den nyinrättade (för två år
sedan) diamantplaketten för 1000 M som erövrats av Rolf Haldrup. Ytterligare ett antal
plaketter fick mottagare innan vi startade grillningen och samlades runt grillen med livliga,
glada och spännande diskussioner. Framåt kl 01 hade glöden slocknat så även de flesta seglare
efter en mer än 20 timmar intensiv dag blev det skönt att koja.

Ett intressant förslag väcktes av Sten under diskussionerna; han menade att vi borde på något
sätt uppmärksamma seglare som lyckats genomföra sin segling utan att korsa eller skära sin
egen bana. Vi får fundera om det är genomförbart under samlingen på Runmarö då vi har rätt



kort om tid, ca en knapp timme, att granska alla loggböcker på plats och hitta ”pristagare”.
Ideen rimmar annars väl med det hedersomnämnande som tillämpas för övriga 24-
timmarsseglingar.

Vidare kan vi se nu efteråt att flera seglare (fler än det brukar vara) har starttider efter kl 7. Vi
vet inte om den nya layouten av våra Lokala föreskrifter eller de nya formuleringarna i den
har förvirrat så att man trott att samma regler gäller som för övriga 24-timmarsseglingar. Så är
det således inte utan vi har samma regler som tidigare dvs ”Starttid utan respit”. Årets Lokala
föreskrifter ska ses som de viktigaste avvikelserna från de regler som gäller för övriga 24-
timmarsseglingar. Vi (Lennart och jag) anpassar tillämpningen av reglerna med hänsyn till
förutsättningarna för Ensamseglingen på samma sätt som tidigare. Men vi är lyhörda för nya
förslag eller idéer från er om tillämpningen eller annat i genomförandet av den här seglingen.

Nu har alla loggböcker granskats och godkänts efter en del kompletteringar per mail eller
telefon. Loggböckerna har redan skickats till SXK kansli där Hanna lovat se till att de skickas
ut den här veckan.

Tack för alla uppskattningar som ni visat/mailat Lennart och mig och hoppas ni alla får en
skön och innehållsrik sommar med mycket segling!

Seglarhälsningar från Kim


