Årsrapport från MSKs kappseglingskommitté
2016
Då var det åter dags att sammanfatta några rader från årets seglingar. Vi kan se tillbaka på
ytterligare ett år med flitigt deltagande på årets kvällsseglingar samt några seglingar runt om i
sundet, åter med goda resultat. Om man ser till årets kvällseglingar så kan vi summera att det
har varit 16 seglande besättningar som har kämpat under året, med 13 båtar samtidigt på
linjen den 1 september. För MSKs kappseglingsarrangörer har fokus i år varit att vidmakthålla
intresset för kvällskappseglingarna och att stärka arrangörsstaben i flera steg inför kommande
utmaningar. Kappseglingskommittén stöttar även MSK och Ungdomskommittén i arbetet med
att MSK ska bli en ungdomsvänlig klubb, enligt SSF riktlinjer.
Årets Kalmarsundsregatta, seglades den 11 juni.
Tre seglingar genomfördes i måttliga vindar på en kryss-länsbana i Kalmarsund utanför
Mönsteråsviken. Sex båtar deltog, segrare blev Peter Johansson Drake efter en mycket jämn
kamp mellan Drakseglarna, tvåa Joakim Lönnbom Drake och trea Bengt Karlsson Drake.
Seglingen räknades som en delsegling i årets torsdagsseglingar.
MSK klubbmästerskap, seglades den 20 augusti.
Nytt för i år var att klubbmästerskapet seglades i båttyp C55, inlånade från Kalmar.
Mästerskapet seglades som matchrace, två båtar mot varandra i en grundomgång och sedan
finalsegling av de två främsta båtarna. Seglingarna genomfördes i lätta vindar utanför
bryggorna vid Varvet. Det blev ett publikvänligt arrangemang med race på havet, fika och
korv på bryggorna.
Totalt var det 14 deltagare som ställde upp i 7 team. 14 seglingar seglades i grundomgången
och till final kom Stefan Eneman och Roland Durdel som mötte Mikael Johansson och
Mickael Pettersson. Segrande Team blev Eneman/Durdel, som för övrigt vann alla sina
seglingar.
Vållö Runt, seglades den 3 september.
I år var det en segling utan jaktstart, vilket innebar gemensam start ute vid Oknöbryggan
motsols rundning av Vållö med målgång vid Varvet. Seglingen genomfördes i måttliga
sydvästliga vindar. Tio båtar deltog, segrare blev Claes Rampeltin Drake, tvåa Magnus
Holmqvist 707 och trea blev Peter Johansson Drake.
Även Vållö runt räknades som en delsegling i årets torsdagsseglingar, Det kan vara en
anledning till att tio båtar ställde upp i år, det ska ses som positivt.

Årets torsdagsseglingar har även i år varit populära bland våra MSK-seglare, vi har även fått
med två TBS båtar i år, vilket är positivt för klubben och seglarna. Deltagandet har varit jämnt
under året, i snitt har det varit 10-11 båtar. Totalt har 16 seglingar genomförts med totalt 16
seglande båtar. På flertalet av seglingarna har banläggaren valt att göra en startlinje med
krysstart, i övrigt är det distans som gäller mellan fasta bojar i viken. Som tidigare år lägger
en ny besättning banan inför varje segling.
Torsdagsseglingarna seglas enligt SRS med gemensam start, båtarna har haft mättal mellan
1,015 till 1,128. Årets segrare blev Magnus Holmqvist seglande en 707, tvåa Joakim
Lönnbom Drake och som trea placerade sig Bengt Karlsson Drake.

Övriga seglingar med MSK-seglare
Pataholmsregattan, seglades den 6 augusti. Tävlingen har varit den mest populära lokala
seglingen genom åren, så även i år. Seglingen genomfördes i friska västliga vindar på en
distansbana i Kalmar sund. Elva båtar deltog, segrare blev Magnus Holmqvist med sin 707a,
tvåa Peter Johansson Drake och trea Lars Gerdes SK 30.
Smålands Mästare i klubblag, det har varit 4 delseglingar på olika orter med finalseglingar i
Färjestaden den 1 oktober. Båttypen som användes var C55or som lånats av BBK, FSS, SSV
och FBK.
I finalseglingen den 1 oktober var det nio lag från sex klubbar kom till start, det blev fina
seglingar precis utanför hamnen i Färjestaden. Johnny Billström och Johan Sjöstrand var
initiativtagare till tävlingen och ska ha en stor eloge för sitt jobb med att försöka få igång
Småländsk segling.
Vinnare 2016 blev Henrik Elfström och Kent Källström, Oskarshamns Segelsällskap, tvåa
Bebben och Malva Stenholm, Segelsällskapet Vikingarna och trea blev Ulf Johansson och
Johan Fågelström, Westerviks Segelsällskap Wikingarna.
MSK-lagen, femma blev Joakim Lönnbom och Roland Durdel och sjua kom Peter Johansson
och Mats Lönnbom.

Kappseglingskommittén vill även i år framföra ett stort tack till alla seglare och funktionärer
som bidrar till att hålla segelsporten levande.
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