Askeladden
Ennå en flott helgeregatta gjennomført med glans. Altfor få Ran båter ser ut til å ha oppdaget hvor
gøy det er å seile disse sosiale helgeregattaene. Flott seiling både lørdag og søndag og verdig fest
lørdagskvelden. Våge på Tysnes var
et flott sted å ha seilerfest.
Mandelhuset serverte god mat, og
rammen med den flotte havnene, og
også, mot alle meldinger brukbart
vær på lørdagskvelden, var perfekt
for mingling og seilprat utover
kvelden og natten
Noen av båtene i havnen på Våge

Lørdagens seiling startet med vind opp mot 10 sekundmeter, kryss med ett kort spinnakerlegg over
Korsfjorden. Det var gode forhold å seile i. Ganske mye strøm slik at de båtene som var lure nok til å
gå nær land, nok vant litt. Målgangen ble også en smule frustrerende med vind som stilnet og også
dreide 40 grader slik at de tre første båtene kunne seile rett i mål, mens de som var bare ett til to
minutter bak måtte krysse seg i mål. Det var meldt store nedbørsmengder, men etter hvert stoppet
regnet, slik at vi faktisk tok ned tørre seil.
Søndagen var det glimt av sol og temperaturer opp mot 18 grader. Vinden i starten gav noen
utfordringer i forhold til seilvalg. Det blåste mellom 3 og 8 sekundmeter, med retning helt på grensen
for spinnaker. Det korteste løpet ble valg. Det ble dermed ingen kryss. Vi startet med ener, og satte
spinnakeren 1 minutt etter start. God start og rask spinnaker setting gav oss en ledelse fra start.
Denne hold nesten hele løpet. Vi ble tatt igjen i innspurten av IlPrimo, en Grand Solei 43, med lystall
på 1.37. Ollie Royal i klassen under klarte (Flaks?) å finne noe vind inn mot land ved Strøno, og gikk
forbi oss litt før målgang
Det hold likevel til første plass i klassen og andre overall, på søndagen, og andre plass sammenlagt i
klassen lys over 1.25
Den andre Ran båten var Vito, med Nina Rosenlund som skipper. De klare med en andre plass og en
tredje plass, tredje sammenlagt i Double hand klassen.
30 båter deltok, en økning på 10 båter fra i fjor. Dette til tross for svært dårlige værmeldinger. Jeg
håper flere av Ran båtene vil oppdage hvor gøy disse regattaene er.
Med mannskap på 5 ble det dessverre litt lite
fotografering. Bildene viser champagne åpningen,
etter målgang søndag og noen av båtene i havn på
Våge.
Bildene er tatt av Svein Ljunggren

