
Visbyseglingen 2012 
 

 

Start 1730 Fredag kväll,översegling i 5-7m/s nordlig-nordostlig vind.Ca 5 M från Visby avtog 

vinden ganska rejält , men de flesta hade vind nästan ända in till mållinjen.Endast 3 båtar 

lyckades ta sej överlinjen , några var så nära som 50 meter,när strömmen tog med sej båtarna 

söderut mot Högklint 0m/s och ca0,8 knop sydgående ström.Förhålladena var väldigt lika 

föregående år,kanske skall målgångspunkten flyttas ut en bit från Visby, 

Söndag morron ,vackert väder men ingen vind.Starten genomfördes ca 8M väst Visby,målet 

bestämdes till kalmanpricken.vidare beslöts att ändra resultatberäkningssystemet från 

beräknad tid till lågpoäng,så att alla kunde vara med på hemvägen. 

 

 

Resultat V-vik-Visby:1:a Arne Bernström Crovn 39: 10,27,31 .2:aBerton Augustsson Mumm 

36: 10, 40, 18. 3:aAnders Svensson Bavaria 49:10,47,15.Övriga tvingades bryta  

Resultat Visby –V-vik:1;a Magnus Stålgren J 105:6,43,26.2: a Bosse Djerf Eloge 38: 6,45,33. 

3:aArne Bernström Crown 39:6,50,16.4:a Bo Fransson RJ 85 Spec:6,55,48.5:a Berton 

Augustsson Mumm 36: 6,59,54.6:a Anders Svensson Bavaria 49:7,14,19.7:a Ingemar 

Olofsson Contrast 370:7,26,35. 

 

 

Med lågpoängsystemet ger det resultatet:  

1:a Arne Bernström 1+3=4 

2:a Magnus Stålgren 4+1=5 

3:a Bosse Djerf 4+2=6 

4:a Berton Augustsson 2+5=7 

5:a Bo Fransson 4+4=8 

6:a Anders Svensson 3+6=9 

7:a Ingemar Olofsson 4+7=11 

 

 

Lördagen ägnades åt kulturella aktiviteter i staden .Under eftermiddagen tog Anders svensson 

initiativet att sporta lite extra,hela följet förflyttade sej till Visby havsbad ,där vi delades in i 

lag .Noga utvalda varpastenar (till både vikt och form)delades ut,och spelet kunde börja. 

De mest rutinerade seglarna visade sej att komma till korta , de mest framstående spelarna 

visade sej komma från Odensvi och Skedshult.resultatet var nog de flesta lite oense om ,men 

segern dömdes av Anders Svensson till Göran Svenssons lags fördel.Senare på kvällen 

träffades vi för gemensam måltid. 

Alla var överens om att det här är en alla tiders segling och fler borde prova på. 

Hoppas på fler anmälningar nästa år 

 

Bosse Djerf WSS   

 


