
Askeladden 2012 

Silius var en av to båter fra Ran som deltok i årets Askeladden regatta. Den andre båten var Vito. 

Askeladden går over to dager; start lørdag ved Blia, målgang ved Våge, flott sosial samling i Våge og 

regatta tilbake på søndag. 

Det korteste løpet ble valgt på lørdagen, dette var vanskelig å forstå med de flotte seilforholdene vi 

hadde.  Vinden lå mellom 6 og 10 meter per sekund. Med denne ruten ble det en ren kryss regatta, 

motbakke løp kalte arrangøren det.  

Silius stiller med nesten fult mannskap, 7 mann, som gjorde en flott jobb i de relativt krevende 

forholdene. 

Får vår del ble det nærmest match racing mot Mad Man ( Farr 30) siste timen seilte vi ved siden av 

dem. Utrolig spennende og inspirerende å få målt alle slag og all trim mot en båt som seilte akkurat 

like fort. Kanskje lystallet er rett, i hvert fall under slike forhold.  

Til slutt slo vi Mad Man med 44 sekunder, og fikk første plass. Vito klarte også jobben (som vanlig) og 

vant sin klasse. 

Tradisjonen i Silius er Champagne når vi vet vi har vunnet.  ( Vi har også med kjørechampagne for 

tirsdags seiling)

 

 



Seilasen hjem igjen på søndag fikk med en kort spinnaker legg også. Det ble et vanskelig seilvalg i 

starten, med vind mellom 5 og 8 før start valgte vi under tvil Genoa 1, Det var nok rett, men i 

perioder rikelig mye seil.  

 

 

Denne gangen seilte Silius og Mad Man på hver vår side av Bjørnefjorden, og fikk derfor ikke den 

tette matchingen. Om dette var grunnen, om det var forskjellige forhold, feil lys tall, eller mest 

sannsynlig Mad Man var bedre. De slo oss med noen minutter, Silius endte på andre, og også andre 

sammenlagt.  Vito klarte jobben igjen og vant sin klasse. 

Gode  prestasjoner av Ran båtene, synd det bare var to båter, og 9 personer fra Ran som fikk med 

det flotte arrangementet. 

 

Torbjørn Haugsda 

Silius, Nor 11168, skipper Toril Haugsdal 

Bilder, Svein Ljundgren 

 

 


