Årsrapport från MSKs kappseglingskommitté
2017
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. Vi har även fått ett ökande
deltagande övriga seglingar som klubben anordnar, seglingarna tillgodoräknas även i
kvällkappseglingarna. För MSKs kappseglingsarrangörer har fokus även i år varit att
vidmakthålla intresset för kvällskappseglingarna och att stärka arrangörsstaben i flera steg
inför kommande utmaningar. Kappseglingskommittén stöttar även ungdomskommittén i
arbetet med att MSK ska bli en ungdomsvänlig klubb, enligt SSF riktlinjer.
Årets Kalmarsundsregatta, seglades den 17 juni.
Tre seglingar genomfördes i mycket svaga vindar på en kryss-länsbana i Kalmarsund utanför
Mönsteråsviken. Sju båtar deltog, segrare blev Magnus Holmqvist 707, tvåa Joakim Lönnbom
Drake och trea Claes Rampeltin Drake. Seglingen räknades som en delsegling i årets
torsdagsseglingar.
Vållö Runt, seglades den 2 september.
Banan seglas normalt med gemensam start ute vid Oknöbryggan motsols rundning av Vållö
med målgång vid Varvet. Dock var det för svaga vindar att genomföra hela banan, så därför
kortades den av. Det blev rundning vid Dämmans fyr och åter till Mönsteråsviken och målgång
vid varvet. Sex båtar deltog, segrare blev Magnus Holmqvist 707, tvåa Bengt Karlsson Drake
och trea blev Claes Rampeltin Drake.
Även Vållö runt räknades som en delsegling i årets torsdagsseglingar.
MSK klubbmästerskap, seglades den 9 september.
Tre seglingar genomfördes i friska vindar på en kryss länsbana inne i Mönsteråsviken. Tio
båtar deltog vilket var mycket positivt.
Klubbmästare i år blev Claes Rampeltin Drake, tvåa Bengt Karlsson Drake och trea Joakim
Lönnbom Drake. Även klubbmästerskapet räknades som en delsegling i årets
torsdagsseglingar.

Årets torsdagsseglingar har även i år varit populära bland våra MSK-seglare, vi har även fått
med ytterligare en TBS båt i år, vilket är positivt för klubben och seglarna. Deltagandet har
varit jämnt under året, i snitt har det varit 10 -12 båtar. Totalt har 16 seglingar genomförts
med totalt 16 seglande båtar. På de 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
0,831 till 0,908 (det har varit helt nya mättal inför 2017). Årets segrare blev Magnus
Holmqvist seglande en 707, tvåa Claes Rampeltin Drake och som trea placerade sig Bengt
Karlsson Drake.

Övriga seglingar med MSK-seglare
Byxelkroken 2017, seglades den 15-16 september.
Tävlingen har varit den mest populära lokala seglingen på ostkusten genom åren, i år var det
dock lite färre deltagare. Seglingen genomfördes i måttliga västliga vindar på lördagen från
Västervik till Byxelkrok på lördagen. På söndagen var det dock så pass svaga vindar så att
tävlingsledningen beslutade sig för att delseglingen skulle avblåsas helt. Totalt deltog 57 båtar,
totalsegrare blev Rolf Erixon Wisby SS i en One off båt i trä. För Magnus Holmqvist MSK
blev det en total 17 plats.
Tour de Småland, Smålands Mästare i klubblag, det har varit 4 delseglingar på olika orter
med finalseglingar i Västervik den 23-24 september. Båttypen som användes var C55or som
lånats av BBK, FSS, SSV och FBK.
Den 13 augusti var Touren i Mönsterås, följande kommentarer fick vi från arrangörerna ”En
superhärlig dag i Mönsterås med varierande vindar och duktiga seglare. Vi bjöds på vindar
mellan 3-8 m/s som var både väldigt byiga och vridande. Något som gav seglarna utmanande
förhållanden där ingenting gick att ta för givet. För publiken innebar det spännande segling
där ställningen snabbt kunde ändras.
Vi tackar alla härliga deltagare för en härlig dag och hälsar er varmt välkomna till Västervik
den 23 september för nästa kval.”

Finalseglingen som var i Västerik den 24 oktober var det åtta lag från fem klubbar kom till
start, det blev mycket nyckfulla seglingar vid Notholmen.
Vinnare 2017 blev vår besättning Erik Svensson och Roland Durdel MSK, tvåa Thomas
Ragnasson, Gustav Nilsson, Jakob Sjöholm Västervik Segelsällskap Wikingarna och trea blev
Ulf Johansson och Jan Olsson, Västerviks Segelsällskap Wikingarna.
Övriga MSK-lagen, femma blev Peter Johansson, Mats Lönnbom och Andres Haglund, Johan
Thurfors.
Johnny Billström och Johan Sjöstrand var initiativtagare till tävlingen och ska åter igen ha en
stor eloge för sitt jobb med att få igång Småländsk segling.

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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