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Årgång 60

extra jubileumsutgÅv a – lss 80 År

För alla som 
drömmer  

om en  
“white Christmas” 

Så här såg  
det ut på  

LSS 2013!

Bild-
kavalkad: 

  70-tal 
Höstmöte 

jubileumsfest 
lucia- 
gröt

anders  
lefrell  
minns  
sitt lss

Peter kämpar 
för att hålla  
varvsplanen fri  
från snö 
 

Express-SM 
vinnaren skriver historia! Guld till lSS!
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www.lidingösegelsällskap.se 
 är Lidingö Segelsällskaps nya hemsida. 

Här ska du hitta det mesta av den  
information du behöver som medlem i LSS.

Saknar du något, hör gärna av dig till  
Fredric Behmer eller Mona Ryberg. 

lidingö segel segelsällskap  
– styrelse och  

funktionärer 2015
styrelse 
Ordförande: Anders Lefrell:   070-418 07 99 
Sekreterare: Staffran Robertsson: 070-272 94 43  
V. Ordför: Pär Gunnartz:   070-349 78 29                                       
Kassör: Eric Holmstedt:   073-030 96 98 
Intendent: Peter Elmström:    070-958 42 41                 
Klubbmästare: Ann F Götesson:    072-179 39 52 
Ledamöter:   
Lena Atterling Utbult:    070-379 04 88 
Fredric Behmer:   076-767 01 21 
Kappseglingsansv: Dan Olsson:    070-590 13 55  
Adjungerad: Torkel Florman:        070-773 39 36  
driftnämnd  
Ordförande: Peter Elmström:  070-958 42 41      
Hamnkapten: Per Ålin:  070-816 42 89                 
Miljö: Magnus Roslund:  070-211 68 91              
Varvsbas: Tomas Lundqvist:  076-134 87 94          
Bojbas: Stefan Öblom:  070-727 27 78 
Säkerhet: Owe Hedberg:  070-618 08 59 
El: Bengt Behmer:   070-341 17 96  
      Lars Ögren:   070-584 15 05 
Maskin:       
      Stefan Götesson:   070-328 01 13  
      Stefan Velander:   070-767 11 79 
      Roger Salén:   070-595 37 73 
Fastighetsskötare:  
      Hans Nordgren:   070-511 65 22  
Kappseglingskommitté  
Ordförande: Dan Olsson:  070-590 13 55  
Ledamöter:  
Clemens Fleige:    070-366 42 75  
Maria Olsson:    070-588 27 62  
ekskär 
Tillsyningsman: Leif Fryklund:     072-200 49 77 
                OBS! ny postadress till lSS: 
    lss, ekebovägen 4, 181 41 lidingö

REDAKTÖRENS RADER

Nu kommer årets extra jubileumsnummer, några sista rader – skrivna av 
vår ordförande och mångårige medlem Anders Lefrell – för att fira att vår 

trevliga båtklubb funnits så himla länge – 80 år! Mycket har hänt i klubben bara 
det senaste året, med nya pontoner, nya riktlinjer för hur vi får sköta våra båtar 
och värna om vår natur och våra vatten. Mycket har förändrats i stort också – 
storleken på båtarna och vårt förhållande till dem. Det är som våra liv snurrar 
fortare och fortare och det blir allt svårare att lägga till och ligga still ett tag. Idag 
har vi ju hela världen i vår ficka… Men den nära lilla världen, med vänskap och 
engagemang, den är för viktig för att glömma bort. Den är livet.

En god jul (om Fyren hinner till dig innan) & ett gott nytt seglarår 2016, önskas. 
Den 16 januari har LSS nuvarande funktionärer planeringsdag. Därefter kommer 
en kalender.  
Och glöm inte, har du bilder eller något att delge oss och andra medlemmar, hör 
av dig till Fyren! Mona    mail: monaryberg@gmail.com 

Följetongen grinden – nu har vår grind fått ett 
nytt namn: WatErGatE! vår medlem ola sundblad har 
påpassligt skickat iväg ett mail till Fyren med det fyndiga epitet för 
vår krånglande grind – Watergate! Passar ju på alla sätt. Fler rapport-
er om Watergate kommer alldeles säkert att läcka ut… :-) 

På självaste Lucia var 
det Luciagröt med 
skinkmackor och öl 
nere i klubbhuset.  
Ett 20-tal grötälskan-
de LSS:are hittade ner 
i midsommarvärmen 
och julade.  
Ann stod för fiolerna 
och är den egentliga 
Lucian!

   Kassören hälsar och vill ha in allas mailadresser omgående!

LSS skickar bara betalningsavier och meddelanden med  
e-post till alla som anmält en e-postadress. Därför är det  
viktigt att anmäla byte av e-postadress till  
kassor@lidingosegelsallskap.se. Du som inte anmält någon 
e-postadress får bara betalningsavierna per vanlig post, d.v.s. 
du missar därmed övriga meddelanden och inbjudningar.  
Anmäl därför din e-postadress till kassor@lidingosegelsallskap.se
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Höstmötet den 12/11 lockade den gamla trogna skaran, 23 
medlemmar. Däribland Clemenens Fleige, tidigare vår kassör, 
nu engagerad seglare och förebild för 
Jolleseglarna. För detta arbete fick han 
Karin Högbergs ungdomspokal full 
med godis! 
Per Gunartz utsågs att stå till för- 
fogande som representant i Båtrådet  
(i vilket han också sedan valdes in i - 
äntligen har LSS en röst i Båtrådet!

LSS stora jubileumsfest blev jättetrevlig, men inte så stor som var tänkt. 
Kanske hade vi inte annonserat tillräckligt i god tid, kanske var det för mycket som skedde då 
kring den 7 november då festen gick av stapeln. Dock kom 43 medlemmar, man flyttade in i 
klubbhuset istället för att vara på lokal, och hade en glad och trevlig fest blev det – med snittar 
och champagne, sedan helstekt oxfilé med potatisgratäng och gräddstuvade kantareller. Pas-
sionerad pannacotta blev det till dessert, sedan kaffe och avec. Festkommitteen, med framför 
allt, Ann Götesson och Lena Atterling Utbult, 
gjorde ett styvt job.

Tack och grattis, LSS 80 år! 



i år är det 80 år sedan lidingö 
segelsällskap bildades. ja, egentli-
gen är det då lss 2.0 bildades, det 
första lss bildades redan 1865, 
mest för att förströ förmögna 
stockholmare med sommarställen 
på ön. denna verksamhet tynade 
mer och mer och 1906 beslöts att 
sällskapet skulle uppgå i stockholms 
Yachtklubb och att sveriges då och 
fortfarande dyraste tävlingspris, 
lidingöpokalen, skulle överföras 
till denna klubb. Fortfarande seglas 
det varje höst om denna ständigt 
vandrande pokal vid Yachtklubbens 
årliga höstregatta, kräftköret.

Nåväl, det är alltså dagens LSS som 
har jubilerat i år. Klubben återuppstod 
i början av trettiotalet mer som en 
löst sammanhållen varvsförening som 
arrenderade en uppläggningsplats i  
Islinge, vid Torsviks fyr. Området kal-
lades då Hasselbacken. Sommartid 
låg de flesta båtarna förtöjda i Islinge-
viken. 1935 bestämde sig ett antal 
herrar för att formellt bilda en klubb 
– Lidingö Segel Sällskap. Bland dessa 
herrar kan nämnas Calle Bruske, 
Harry Björklund (far till Lennart och 
farfar till Patrik) Oscar Ahlinder (farfar 
till Annmari Nettelbladt) och min 
morfar,  Aron Johansson. Man fick 
överta arrendet av Hasselbacken och 
också möjlighet att arrendera delar 
av Islingeviksstranden, den del där 
betongkajen finns idag. Upptagning 
och sjösättning av båtarna sköttes 
med hjälp av en ångkran.

efter några år upphörde samarbetet 
med pontonkransskepparen och man 
byggde en egen, handdriven kran som 
fortfarande finns kvar i viken på det 
som är Torsviks Båtklubbs område. 
   Med tiden blev Hasselbacken av 
olika skäl sämre och sämre som upp-
läggningsplats. Vidare blev LSS upp-
sagda från arrendet med anledning av 
planeringen av den nya Lidingöbron 
(landsvägsbron) Efter förhand-lingar 
med staden överenskoms att vi skulle 
få arrendera det område som idag är 
vårt varv och vår hamn.  
 
staden hjälpte till genom att låta 
mängder av lastbilar köra ut sten-
krosset som varit Klarakvarteren 

till det som skulle bli och alltjämt är 
vår varvsplan. I stort sett allt arbete 
med att kärra ut massor, bygga slip, 
mastskjul, spelhus och brygga gjordes 
av medlemmarna själva, en helt 
fantastisk insats som gjorde att varvet 
kunde invigas 1955. Sommarplatser 
hade LSS då såväl i Islingeviken som i 
Kyrkviken.

utåt sett är lss naturligtvis mest 
känt för lidingö runt som seglats 
sedan 1949, som mest med över 
800 deltagande båtar. Antalet star-
tande båtar har sjunkit sedan dess, 
vilket var i mitten av 70-talet men 
Lidingö Runt är fortfarande Sveriges 
näst största kappsegling sett till anta-
let startande båtar!

islingeviken blev kvar i lss ända 
fram till början av 70-talet och var 
i ett antal år säte för vår junior-
verksamhet, Jollegruppen, som fostrat 
ett antal duktiga kappseglare och 
också ett antal styrelsemedlemmar i 
LSS. Aktiviteten i Jollegruppen kom 
att avta mot slutet av 60-talet, vi 
gamla Jollegruppare blev äldre och 
skaffade familj och kom att ägna oss 
åt andra former av såväl kapp- som 
annan segling. Men Jollegruppen 
får nog anses som embryot till den 
gemensamma satsning på ungdoms-
segling som sker i form av Lidingö 
Jolleseglare. Jolleseglarna är en via Lid-
ingö Båtförbund gemensam satsning 
på juniorverksamheten och väldig 
framgångsrik.

i början av lss verksamhet var 
staden som synes väldigt mån om 
att stötta båtlivet. Så var t.ex. ar-
rendet för varvet i Kyrkviken satt till 
noll och Jollegruppen fick av staden 
två stycken helt nya Finnjollar som 
kunde lånas ut till medlemmarna 
för kappsegling. Denna positiva syn 
på båtlivets betydelse för Lidingö-
borna och deras hälsa har tyvärr 
avtagit, ja dessvärre närmast försvun-
nit! En person som jag särskilt vill 
nämna för hennes positiva syn på 
båtlivet är tidigare kommunalrådet 
Caisa Hörberg, inte minst för hennes 
stora stöd till Jollegruppen och dess 
verksamhet. Hennes tankar och idéer 
har till stora delar kommit att ersättas 

av marknadsmässiga arrendekost-
nader och liknande. Det är synd att 
staden inte uppskattar vad det ideella 
båtlivet gör för stadens medborgare 
utan kostnader för Lidingö och dess 
medborgare!

i mer modern tid har ganska stora 
förändringar skett i lss. Efter att vi 
fått nyttjanderätten till backen ost 
klubbhuset (Chikago) och även av 
andra anledningar började vi använda 
mobilkran för att torr- och sjösätta 
båtar. Men att köra kranbil med båtar 
på åtskilliga ton hängande i kranar-
men är en klart farlig verksamhet 
varför styrelsen jobbade på att hitta 
en annan, mindre farlig lösning. Detta 
ledde fram till att vi anskaffade först 
en och sedan ytterligare en motor-
driven båtvagn, s.k. slamkrypare vilket 
gjort upptagning och sjösättning 
enklare men framför allt säkrare.  
     Andra förändringar är byggandet 
av ytterligare ett mastskjul och inte 
minst en totalrenovering av vårt 
klubbhus. Jag skriver vårt eftersom vi 
friköpte huset i slutet av 1980-talet. 
Stort jobb med renoveringen gjordes 
av Lennart Björklund, Torkel Florman, 
Björn Ohlsén och Bengt Gustafsson.  
    Ytterligare förbättringar från senare 
tid är ett nytt elsystem på varvs-
planen där Bengt Behmer la ner stort 
arbete och, efter många års längtan, 
dricksvatten ut på bryggorna. Så här 
efteråt kan man inte annat än beun-
dra allt det arbete som väldigt många 
LSS:are under åren lagt ner på att få 
Sällskapet och dess anläggningar till 
vad de är idag!

till sist – lidingö segelsällskap har 
nu verkat i 80 år och jag är över-
tygad att Sällskapet kommer att verka 
på samma sätt som varit fallet från 
1935 tills idag även i framtiden. Jag 
välkomnar också alla medlemmar att 
mer aktivt ta del i verksamheten som 
funktionärer på olika plan. Det är kul 
och skänker en fin 
gemenskap! 
 
Segla Väl!

Anders Lefrell 
Stolt ordförande i  
Lidingö Segelsällskap

LSS – EN HyFSAT PIGG 80-ÅRING Text: Anders Lefrell
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Text: Anders Lefrell
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Blick ut över Kyrkviken, från LSS varvsområde, från 
1965. Foto: Igor Holmstedt

Stöttor och många mannar tillsammans gör jobbet. 
Men... vem skötte varvsplanen? Mycket högt gräs... 

Här radas de upp, de fina 
träbåtarna, längs rälsen. 
Någon som känner igen 
någon på bilden? 
Foto: Erik Holmstedt 

Har du också 
gamla bilder 
från lss, från 
varvet, fester 
eller arbete?  
Kontakta Fyren: 
monaryberg@
gmail.com

Vackra kryssare stagas 
upp för vintern, i väntan 

på nästa sommar och 
nästa seglats.

Sjösättning på LSS 1960 - färre båtar, men tidskrävande, 
vackra träbåtar. Foto från andra sidan viken.

Bilder över långa bryggan som nu 
får nya pontoner. Här ligger de och 
guppar, något mindre båtar i trä. Och 
fotografierna, de har den typiska 
70-talsfärgen! Foto: Igor Holmstedt

Det fanns fler än en Laurinkoster 
på LSS då - vackra, stora båtar. 
Men trä var det som gällde, så 
att ha båt, det var inte en av alla 
intressen man kan ha. Det var 
intresset, livet och längtan.

Torrsättning 1985 - de vackra havskryssarna står 
majestetiskt på varvsplan. Foto: Erik Holmstedt

Minnesbilder från LSS 
Erik Holmstedt har varit med länge i LSS. Först  
hängde han med sin far Igor Holmstedt till klub-
ben, sedan blev det egen båt och egen torrsättning 
att sköta och båt att stötta – med little help from his 
friends. 

Här kom-
mer några 
av deras 
bilder 
från LSS 
på 1960, 
-70 och 
-80-talet.  
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Efter vårrustningen nere på varvsplan var den 
första utmaningen Lidingö Runt. Denna gång 
torrseglade jag tillsammans med Mia, Jon o Clem-
ens i en skön husvagn nere vid målgången i Islinge. 
Tiden innan racet hade jag mekat ihop ett resul-
tatprogram i Excel och nu skulle vi se om datorn 
överträffade människan. Svaret blev mestadels ja. 
Merparten av båtarna hade sina klass- och totalre-
sultat på nätet max 15 min efter sin målgång. Men 
datorer kan som bekant inte lösa alla problem - vid 
ett par tillfällen var målgångstrafiken så tät att foton 
och kompletterande observationer från målfartyg 
och startlinje blev en nödvändighet. Kul var det!

   Första racet i vår egen båt blev anrika Saltsjö-
badsregattan, som i år seglades för hundrade 
gången! En ny fock hade båten fått sedan förra 
året och kanske var det den som gjorde att vi rätt 
fort fann farten. Samarbetet hade vi redan. Ibland 
känns det som att vi ombord nöter på som ett gam-
malt strävsamt par – vi vet alla precis vad vår 
besättningsgranne ska ta sig till härnäst. Att vara 
en tight besättning med många gemensamma seg-
lingsdagar är verkligen ett framgångskoncept inom 
kappsegling. Vi hade turen att spika alla race utom 
ett, där vi fick en mycket mycket motig andraplats. 
Stärkta av genrepet lyftes båten upp på landbacken 
för att torka inför SM i slutet av sommaren. 

Några dagar innan SM passade vi på att segla Run-
marö Runt. En trevlig familjesegling med omvänd SRS-
start, där första båt i mål koras som vinnare. Vi tyckte 
det skulle vara en kul grej att raca med några av våra 
barn, något vi egentligen aldrig gjort förut. Utöver vår 
standarduppställning hade vi nu tre stycken toktaggade 
småkillar, trångt blev det med sju pers på Expressen! 
Innan start spände de ögonen i oss – nu är det vinst som 

gäller, pappa! 
Tyvärr kunde inte papporna riktigt leverera som 

tänkt. Den oväntat starka vinden gynnade tidigt star-
tande båtar, något som var mycket svårt att förklara 
för alla besättningsmedlemmar. Såg man till beräknad 
tid så vann vi faktiskt – men det argumentet köptes 
inte riktigt. Behållningen blev däremot mycket stor 
när tre malliga storseglare själva fick gå upp på pris-
pallen och ta emot ett tredjepris i form av en diamant! 
Förmodligen lika stort som att vara världsmästare. 

 
Efter genrepet 
var det dags för 
Express SM ute 
på Sandhamn. 
Prognosen ut-
lovade sol och 
vindar kring 4 
m/s för alla tre 
seglingsdagar.  

I det första racet kom vi iväg helt ok, vi låg precis efter 
två båtar som skulle slinka in före oss vid första kryss-
rundningen. 100 m innan märket slår de båda och rundar 
istället spreadmärket. Efteråt förstod vi att de trodde att 
banan bestod av en kryssgate, vilket inte alls var fallet. 
Vi rundade därmed etta och höll den placeringen – alltid 
kul att börja med en spik! I dagens andra två seglingar 
kom vi sjua och trea vilket satte oss på en andraplats 
totalt, en poäng bakom gamlingen Arne K Larssen. 

Under dessa SM-dagar visade sig Sandhamn från 
sin allra bästa sida. Vädret var fint och det var ett 
flertal andra klasser som också deltog i regattan, 
så aftersail och allmän bryggstämning var på topp.  
   Ett nytt inslag för min del var dataprogrammet Trac-
trac. Genom att förse samtliga båtar med en gps-sändare 
kunde man följa racen både live och i efterhand på ett 
mycket behändigt och tydligt sätt. Detta erbjöd inte bara 

skumpa till Skumpan, ronny & lss!
Årets säsong kom att 
bli väldigt händelserik 
för oss som de senaste 
åren seglat på expressen 
skumpan - ett sm-guld,  
en såld express och en 
nyinköpt båt.  
men låt oss ta det från 
början...

Text: Ronny Gustavsson 
Foto: Ronny Gustavsson

Grattis, Ronny!!
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en vettig kanal för anhängare på land utan även för 
oss själva. Efter racen nerdade vi ned oss fullständigt 
i den fina grafiken och försökte dra slutsatser kring hur 
konkurrenter startade, vilka som hade bra höjd, vilken 
kant som var bäst på kryssarna mm. Racen ligger fortfar-
ande kvar på nätet och man kan när som helst gå in och 
kika på ”drömkryssen” från i somras, något som brukar 
få min fru att himla med ögonen och sucka symboliskt. 
 

Seglingsdag nummer två kom att kantas av en 
kompakt dimma. Starten sköts upp flera timmar 
och till slut tog tävlingsledningen beslutet att försöka 
genomföra seglingarna norr om Sandhamn på Rödko-
bbsfjärden, istället för ut mot Revenge. Efter en lång 
väntan sköts det till slut av två starter. Denna dag hade 
vi en underbar kryssfart. Även om vi inte kom loss från 
start, så fann vi våra vägar såväl taktiskt som strat-
egiskt. Vår fart kunde enbart matchas av en enda båt i 
flottan – nr 712 Quetar. Vi kom tvåa i det första racet 
och spikade det andra och var givetvis mycket nöjda. 
Inför sista dagen hade vi totalt 7 poäng. Tvåa var Björn 
Österberg med Säwensten jr ombord, de hade 10 poäng 
och på tredje plats låg nyss nämnda Quetar på 14 poäng. 

Med tre planerade race under den sista dagen var 
allt fortfarande mycket öppet. I det första racet hade 
vår taktiker Viktor noggrant studerat väderkartor och 
kommit fram till att det borde vara mer vind ju längre ut 
på havet man kom. I den sydliga vinden valde vi således 
en lästart och kantdunkade vänstern. Det visade sig vara 
ett riktigt vinnardrag. Den enda som hängde med oss var 
Quetar. De rundade etta med oss hack i häl, vilket även 
blev målresultatet. Österberg kom sexa och de rasade i 
totalen. I det andra racet satsade vi på ungefär samma 
strategi. Än en gång blev det en fight mot Quetar. De 
rundade etta men vi lyckades smita om efter halva 
racet, då de gjorde en dålig länsrundning. Vi vann!  
   Med fumliga fingrar försökte vi nu räkna ut om 
vi hade bärgat guldet och vi kom fram till att så var 
fallet. Sista seglingen behövde egentligen inte seglas. 
Guld till LSS! På pallen kom Quetar på en andraplats 
och Österberg med team trea. Det blev obligatorisk 
islängning från bryggan, regattamiddag på Löken och 
fest hela natten.

En av fördelarna med att vinna ett SM-guld i 
segling är att besättningen får en inbjudan till 
Mästarnas Mästare. Svenska Seglarförbundet bjuder 
på hösten in alla svenska mästare och tävlingen görs 
upp i neutrala båtar som arrangören tillhandahåller. I 
år var båttypen fyrmannabåten J/70 och platsen var 
Båstad. Totalt hade 40 team anmält sig. Blandningen 
var total. Allt från optimisttjejer till gamla America´s 
Cup seglare som Johan Barne, seglarlegender som Tom 
Löfstedt samt våra olympiska hopp i Laser - Josefin 
Olsson och Jesper Stålheim. 

Arrangemanget tål att nämnas. Livesändning sker 
på nätet med Marit Söderström och kunnige Stefan 
Rahm som kommentatorer. Bildvyer kommer dels från 
följebåtar, på bara några meters håll från de tävlande 
båtarna, men även via drönare högt upp i luften - för 
en bättre överblick. Grafisk tracking finns givetvis 
också. Att paketera, presentera och nå ut med segling 
till intresserade och anhöriga har genom åren visat sig 
enormt svårt. Jag tycker att svenska seglarförbundet 
här har gjort riktiga sjumilasteg. Formatet är fantastiskt 
och följdes till och med av min mamma hemma på 
ipaden. Och är det kul att kolla på, ja då är det inget 
alls mot att delta. 

Först seglar alla team en grundomgång, vilken 
består av 25 heat, med åtta båtar i var heat. Alla 
båtar har en tydlig färg i seglen för att det ska bli 
enkelt för de som följer hemma i tv-sofforna. Efter 
grundomgången går de 16 lagen med lägst poäng vidare 
till semifinal och sedan final. 

För att spetsa till det ytterligare är startförfarandet 
ändrat från klassiska krysstarter till halvvindsstarter. 
Vid läggandet av startlinjen försöker arrangören få det 
precis på gränsen till att det ej ska gå att bära gennaker 
på det första benet. Riktigt kluriga starter – men det är 
ju lika för alla. Banan tar bara drygt 10 min att segla 
runt. Två korta länsar, en kryss och två korta halvinds-
ben. Efter första dagens fyra seglingar hade vi fått den 
sköna serien 2,2,2 och 3 och det satte oss på en fem-
teplats av de fyrtio teamen. Det firade vi med ett flertal 
öl på Pepes Bodega nere vid stranden. På kvällen hölls 
en storslagen galamiddag på en närliggande herrgård, 
med prisutdelning för diverse seglarprestationer. Bl.a. 
valdes Göran Marstöm in i seglingens Hall of Fame. 

Dagen efter gällde det att skaka av sig sina poäng 
från grundomgången, de ströks om man väl gick 
vidare till semi. Nu var målet istället att vara bland de 

Viktor Planting-Bergloo, Staffan Laring, Calle Hane och 
Ronny Gustavsson.

Fortsättning nästa sida.
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bästa i semin för att gå vidare till final. Starterna visade 
sig bli oerhört utslagsgivande. En mängd förhandsfa-
voriter kom iväg halvknackigt i starten och på dessa 
korta banor fanns ingen tid att reparera. I vår semi kom 
vi iväg fint och vi var tvåa efter den första halvvinden. 
Efter lite gippdueller på den första länsen rundade vi 
som delad etta. På kryssen lyckades vi välja rätt kant 
och höll förstaplatsen hela vägen in i mål. Härligt med 
en finalplats! 

Väl i finalen hade vinden mojnat till ca 1 m/s och 
det var knappt båtarna rörde på sig. I starten gällde 
det att satsa allt. Erfarenheten från helgens seglingar 
hade visat att de tre, max fyra som kom iväg bäst i starten 
också hade möjlighet att vinna. Tyvärr var vi lite för heta 
på gröten. Tillsammans med de svenska mästarinnorna 
i Match Racing kom vi lite för nära linjen lite för tidigt, 
så när starten väl gick hade vi dåligt rum att accelerera 
i. Vi kom iväg som kanske fyra i starten men nu märkte 
man att det var final. Det var hög klass på fältet och vi 
tappade ytterligare en båt redan under halvvindsbenet. 
Under länsen och kryssen hamnade vi på fel kant och 
i mål blev vi sjua av de åtta båtarna. Nåja, inte läge att 
hänga läpp. En finalplats var ändå mer än vad vi hoppats 
på. Vann gjorde Melges 24-besättningen med Thomas 
Skålén vid rodret. Tvåa var OS-seglaren Josefin Olsson 

med halva släkten Rahm och trea kom Björn Sandberg 
som representerade både Trissjolle och Tvåkrona.

2015 var ett händelserikt seglarår. Ja faktum är 
att de senaste sexton åren har varit roliga seglarår, 
sett från sittbrunnen av vår Express. Men var sak 
har sin tid och efter viss lobbyverksamhet från delar 
av besättningen tar vi fyra nu klivet över till J/70 
klassen.

Båten är en modern och sportig dagseglare. En 800 
kg tung fyrmannabåt med kolfiberrigg och topphissad 
gennaker. Från 6 m/s och uppåt går båten upp i planing 
på undanvind, trots köl. J-boats har verkligen sugit upp 
och smält samman alla de senaste rönen och trenderna 
på ett mycket bra sätt. För att göra livet enkelt har den en 
lyftbar köl och trailas utan specialkort bakom en vanlig 
personbil. Ingen tokhängning är tillåten. Tanken är att 
alla ska kunna tävla mot alla på lika villkor, lätta som 
tunga, gamla som unga. Klassen har vuxit explosion-
sartat i USA, är på stark frammarsch i Europa och har 
sedan ett år etablerat sig rejält i stockholmsområdet. Får 
jag gissa blir J/70 den största entypsklassen på Lidingö 
Runt nu till våren. Kan knappt vänta på att isen ska gå….

god jul! 
titta till båten! 
gott nytt år!

INTENDENTENS  
tre goDA JUL- 
ÖNSKNINGAR:

Allt 
gott –
Peter
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