Rapport fra Stord rundt
Bare tre båter fra Ran deltok i et av vårens (sommerens) flotteste eventyr.
Værmeldingene for årets seilas varslet veldig lite vind. Dette slo imidlertid bare delvis til. Vi startet i
vind mellom 4 og 8 m/sek. Spennende slør ned Langenuen i regn og tåke, men med god fart. Farten
holdt seg ut Selbjørnsfjorden med
frisk kryss, før tingene som vanlig roet
seg i Nyleia rundt midnatt. Der ble
det tradisjonen tro seiling på små
vindflak hele den lange våte natten,
før vi avsluttet med spinnaker in til
Leirvik.
Der er fantastisk å kunne drikke
ankerdrammen i ni tiden på
morgenen, før noen timers vil og
shopping i Leirvik.

Våt seilas fredags kvelden 1

Seilfesten ble som vanlig en morsom opplevelse, med god mat, god underholdning og mye hyggelige
mennesker. Vestlandseilerne er jo mye mer seriøse en de vi har lest om på Østlandet så før tolv sover
nok de fleste for å være klar til søndagens seiling.

Søndag var det meldt 0 til 2 m/sek så vi så for oss
driveseiling i Bømlafjorden. Igjen tok
meteorologen feil. Fantastiske forhold, fin kryss i
4-6 m/sek. Vi valgte å følge Stord båten Storm
ned Bømlafjorden. Regnet med at de kjente
strøm og vindforholdene godt. Dette hjalp oss
nok å ta igjen de fleste båtene i klassen til tross
for en særdeles dårlig start. Etter passering
broene, la vi inn litt ekstra og klarte etter hvert å
komme oss forbi storm. Ankomst Bekkjarvik like
etter klokken 3 er den raskeste Sunnhordland
race vi har vært med på. Vi klarte andreplass på etappen. I vår favør byttet rekkefølgen på de bak oss
fullstendig fra sørgående etappe og ga oss dermed andre plass sammenlagt også.

Stille søndagsmorgen før start

Ran sine tre båter klarte dermed, første plass i Lys uten Spinnaker, Rocean med Ronny og Kariann
Vågenes. Andre plass i den største klassen Double hand for Silius med Toril og Torbjørn Haugsdal,
Vito tok en femte plass i doublehand.
Stord rundt er etter hvert blitt en flott regatta både sportsmessig og sosialt. Vi vil på det sterkeste
oppfordre flere til å delta neste år.
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