Seglarvecka i Simrishamn
23 juli - 29 juli 2018

Välkomna
till ett av Sveriges bästa seglingsvatten
och ett grönskande Österlen

Simrishamns Segelsällskap
info@simss.se
www.simss.se

Sponsorer seglarveckan

Sail Österlen
Simrishamns Segelsällskap

Nordic Folkboat 4 - 13 juli

Huvudsponsor Bornholm runt

Huvudsponsor Sydostcupen

Sjöräddningssällskapet
presenterar stolt:
Eltekniker Mattias Högstrand,
processingenjör Susanna Dahl
och säljare Gustav Juliusson.

Mattias, Susanna och Gustav är tre av våra 2 000 frivilliga. Tillsammans lägger de tusentals timmar
av sin lediga tid för att öva sjöräddning, allt för att du ska kunna känna dig trygg när du är ute med
båten. Som medlem får du hjälp även om det bara handlar om motorstopp en strålande sommardag
– utan att det kostar någonting. Det är vårt tack för att du stödjer oss. Vi är en ideell förening och får
inga bidrag från staten, så ge gärna en gåva eller bli medlem på sjoraddning.se.

F R I V I L L I G A S J Ö R Ä D D A R E S E D A N 1 9 0 7.
Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Vi inbjuder till

SEGLARVECKAN OCH 57:de BORNHOLM RUNT
Ärade seglarvänner

... en segling i fädernas kölvatten.

Som sedvanligt vill jag först tacka alla seglare, båtfolk och övriga gäster som deltagit och eller besökt våra
arrangemang under 2017. Det är alltid en stor glädje med uppskattning för de arrangemang vi erbjuder.
Tyvärr bjöd ju inte vädergudarna på det bästa vädret, men man får ta det som det kommer. Vi genomförde vår
seglarvecka med bra seglingar och resultaten finns i slutet av programmet. Det som var extra roligt var att klubben
tog hem en seger i Bornholm runt genom Jonas Lindqvist.
I år står vi inför extra utmaningar med flera arrangemang under juli månad. Förutom vår årliga Seglarvecka kommer
vi att arrangera Svenskt mästerskap samt Guldpokalen för Nordisk Folkbåt.
Vi kommer i vecka 27, 4 till 7 juli, att arrangera Svenskt Mästerskap för Nordisk Folkbåt i Sparbanken Syd race. Till
regattan är de anmält båtar från Sverige, Danmark, Tyskland och Finland i skrivande stund och vi räknar med drygt
30 båtar till start. Under någon av kvällarna kommer seglarna att underhålla och till avslutningen kommer det att var
musikunderhållning.
I vecka 28, den 8 till 13 juli, kommer Guldpokalen för Nordisk Folkbåt att genomföras. Denna tävling har vi stått som
värd för 1982, då det kom 75 båtar. Till årets regatta räknar vi med drygt 50 båtar. I skrivande stund är det anmälda
båtar Sverige, Danmark, Tyskland, Finland samt England. Någon kväll kommer seglarna att hålla i viss underhållning.
Till avslutningen kommer det att erbjudas underhållning med dans.
Till båda invigningarna, den 4 resp. 8 juli, kommer Simrishamns musikkår att spela.
Vår årliga seglarvecka, kommer att genomföras enligt traditionerna att inledas med Hanöregattan, som ingår i
Simrishamns varvs Sydost cup samt Sydsvenskt mästerskap för Nordiskt folkbåt. Vi avsluta veckan som sedvanligt med
Bornholm runt. På land har vi på musikunderhållning med dans torsdag, fredag och lördag kväll.
Vi hoppas att våra seglings- och kringarrangemang ska attraherar fler seglare samt gemene man/kvinna att medverka
i någon eller några av våra arrangemang. I slutet av seglarveckan bjuder handlarna in till sedvanliga Krämarmarknad
i dagar tre. Till detta erbjuder Simrishamn och Österlen en fantastisk natur och i övrigt ett brett kulturutbud. För mer
information om Simrishamn och Österlen och övriga aktiviteter samt bokning av boende, besök www.simrishamn.se/turism
eller besök turistbyrån vid hamnen.
Till sist vill jag tacka våra sponsorer för deras bidrag samt de ideella krafter som ställer upp och utan dessa hade vi inte
kunnat föra det arv vidare som vi fått av våra förfäder.
Tacksamma och förhoppningsfulla hälsningar

Lars-Gustav Dahl

Simrishamns Segelsällskap
Inbjudan
Simrishamns Segelsällskap inbjuder till
Seglarveckan med Hanöregattan och
Sydsvenskt mästerskap for Nordisk
Folkbåt samt avslutning av Sydostcupen den 23 - 25 juli 2018.
Regler
Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är
definierade i Kappseglingsreglerna
(KSR) och med Appendix S samt SRS
reglerna.
Tävlingen är öppen för följande SRSklasser: Båtar med ett SRS-tal, eller
SRSv-tal, från 0.750.
En båt med ett alternativt SRS/SRSvtal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller
SRSv-mätbrevet för kappsegling utan
undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.
Detta ska anmälas senast den 21 juli.
Entypsklass under förutsättning att
minst fyra startande båtar i samma
klass.
Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.
Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF
Regulation 20, föra reklam vald och
tillhandahållen av arrangören.
Elektronisk utrustning för navigation

Hanöregattan med Sydostcupen
och kommunikation får användas
även om en klassbåts klassregler förbjuder sådan.
En tävlande som lämnat land ska ha
på sig personlig flytutrustning. Den
här regeln gäller inte vid kortvarigt
byte eller justering av kläder eller
personlig utrustning eller när den
tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter
är inte personlig flytutrustning. Detta
ändrar KSR 40. En båt som bryter mot
den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén
finner lämpligt.

Anmälan
Anmälan sker på www.simss.se. Kopia på giltigt mätbrev tillsammans
med anmälningsavgiften skall vara
SimSS:s tillhanda senast den 23 juli
2018 kl. 08.30.
Sista anmälningsdag den 23 juli.
E-mail: info@simss.se
Anmälningsavgiften är 600 Sek (i detta
ingår tävlingsavgift till SSF) och betalas
genom insättning av pengarna på
Bg 810-1594.
I anmälningsavgiften ingår mat exkl.
dryck på onsdagskvällen. (Gäller den
kappseglande besättningen).

Villkor för deltagande
Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem i en klubb som
är ansluten till sin nationella myndighet.
Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
Tävlande deltar i regattan helt på egen
risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.
Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller
personskador som någon råkat ut för
i samband med eller före, under eller
efter tävlingen.

Registrering och mätkontroll
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 09.00 den 23
juli.
Om mätbrev krävs ska detta visas upp
innan en båt kappseglar.
Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i
samband med registreringen.
Tidsprogram
Måndagen den 23 juli
Distansseglingar 2 st.
Exp. öppen 		
08.00 – 09.00
Rorsmansträff 		
09.00
Första varningssignal 09.55
Andra start meddelas på rorsmansträffen.
Tisdagen den 24 juli
Distansseglingar 2 st.
Rorsmansträff 		
09.00
Första varningssignal 09.55
Andra start meddelas på rorsmansträffen.
Onsdagen den 25 juli
Distansseglingar 2 st.

Simrishamns Segelsällskap

Hanöregattan med Sydostcupen
Poängberäkning
Lågpoängsystemet i KSR appendix A
gäller med den avvikelsen att vid tre
eller färre kappseglingar räknas samtliga. För Sydostcupen och Sydsvenskt
mästerskap Nordisk Folkbåt gäller
egna statuter.

Rorsmansträff 		
09.00
Första varningssignal 09.55
Andra start meddelas på rorsmansträffen.
Prisutdelning 		
19.30
Hanöregattan och Sydostcupen
6 kappseglingar är planerade.

Priser
Priser utdelas till var femte startande
båt i respektive klass. Dessutom lottas det ut fina priser bland deltagande
båtar samt till gast i deltagande/
startande båtar. OBS! Vid utlottning
av lottpriser skall någon ur båtens
besättning närvara. För Sydostcupen
gäller Simrishamns varvs hederspris.
Eventuell vinstskatt betalas av pristagaren.
Resultat
Resultatlistan delas ut i samband med
prisutdelningen, samt publiceras på
internet: www.simss.se.

Upplysningar
Klubbhus
Internet:
E-mail:
Bankgiro:

0414-10770
www.simss.se
info@simss.se
810-1594

Adress:
Simrishamns Segelsällskap
Strandvägen 2
Box 18
272 21 Simrishamn
Layout:
Christer Andersson
Texter:
Lars-Gustav Dahl
Christer Andersson
Bilder i programmet tagna av:
Johan Jönsson
Christer Andersson,
Lars-Gustav Dahl.
Tryckeri

Kappseglingsområde
Kappseglingarna genomförs norr och
söder om småbåtshamnen.

Sekretess
Deltagarförteckning och resultatlistor
kommer att publiceras på Internet.
Genom anmälan till eller deltagande
Banor
i kappseglingen medger anmäld och/
Banorna är distansbanor. Krysstart eller deltagande besättning/båtägare
vid varje segling.
att sådana uppgifter publiceras på
Internet.

Hamnavgift
Deltagare i Seglarveckan runt har gratis
hamnplats dag före till dag efter.
Dekal måste sitta på försträven för att
detta skall gälla, dekalen lämnas ut av
SimSS. Det finns tillgång till hamnkran.

Våra Sponsorer se
Huvudsponsor

Huvudsponsor S

Måndagen den 23 juli
Distansseglingar
Servering 			
Grillning 			

19.00 - 23.00
19.00 - 21.00

Tisdagen den 24 juli
Distansseglingar
Servering 			
Grillning 			

19.00 - 22.00
19.00 - 21.00

Onsdagen den 25 juli
Distansseglingar
Servering 			
Grillning 			
Prisutdelning 			

19.00 - 22.00
19.00 - 21.00
19.30

eglarveckan 2018
Bornholm runt

Sydost cupen

www.elanel.se

Torsdagen den 26 juli
Servering 			
Grillning 			
Invigning 			
Dans till High Hill Bluesband

19.00 - 24.00
19.00 - 21.00
19.30
20.00 - 24.00

Fredagen den 27 juli
Start Bornholm Runt 		
Servering 			
Grillning 			
Dans till Nya Stup 		

11.00
19.00 - 01.00
19.00 - 21.00
21.00 - 01.00

Lördagen den 28 juli
Målgång Bornholm Runt
Servering 			
Grillning 			
Prisutdelning 			
Dans till Holiday

18.00 - 01.00
18.00 - 21.00
19.30
20.00 - 01.00

www.elanvvs.se

Simrishamns Segelsällskap
Inbjudan
Simrishamns Segelsällskap inbjuder
till Österlens Kraft Bornholm Runt
start den 27 juli 2018.

Österlens Krafts Bornholm runt “.. en seg

på sig personlig flytutrustning. Den
här regeln gäller inte vid kortvarigt
byte eller justering av kläder eller
personlig utrustning eller när den
tävlande befinner sig i hamn eller unRegler
der däck. Våtdräkter och torrdräkter
Tävlingen genomförs i överensstäm- är inte personlig flytutrustning. Detta
melse med reglerna så som de är ändrar KSR 40. En båt som bryter mot
definierade i Kappseglingsreglerna den här regeln kan varnas eller straf(KSR) och med Appendix S samt SRS fas på det sätt som protestkommittén
reglerna, dock att del 2 under tiden finner lämpligt.
21.00 till 05.00 i tillämpliga delar AIS sändare rekommenderas att
ersätts av de internationella sjövägs- användas.
reglerna och Svenska sjötrafiksföreskrifterna.
Villkor för deltagande
Tävlingen är öppen för följande SRS- Den person ombord som har anklasser: Båtar med ett SRS-tal, eller svaret ska vara medlem i en klubb
SRSv-tal, från 0.820.
som är ansluten till sin nationella
En båt med ett alternativt SRS/SRSv- myndighet.
tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller Varje deltagande båt ska vara anSRSv-mätbrevet för kappsegling utan svarsförsäkrad.
undanvindssegel får anmälas utan så- Tävlande deltar i regattan helt på egen
dana segel.
risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.

fredagsmorgonen
(Gäller den kappseglande besättningen).
Registrering och mätkontroll
Stickprovskontroll av säkerhetsutrustning kan ske. Tid för stickprovskontroll
se tidsprogram.
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 09.00 den 29
juli.
Om mätbrev krävs ska detta visas upp
innan en båt kappseglar.
Seglingsföreskrifter
Seglingsföreskrifterna lämnas ut i
samband med registreringen.
Tidsprogram
Torsdagen den 26 juli
Exp. öppen		
Besiktning		
Invigning 		
Fredagen den 27 juli
Frukost		
Besiktning		
Rorsmansträff		
Start			
Lördagen den 28 juli
Målgång
Frukost		
Prisutdelning		

16.00 - 21.00
16.00 - 18.00
19.30
08.00 - 10.00
08.00 - 10.00
09.00
11.00
08.00 - 10.00
19.00

Kappseglingsområde
Kappseglingarna mellan Simrishamn
och Bornholm, runt Bornholm.
Bana
Detta ska anmälas senast den 23 juli. Den arrangerande myndigheten ac- Simrishamn - Bornholm - Nedjan Entypsklass under förutsättning att cepterar inget ansvar för sak- eller Simrishamn.
minst fyra startande båtar i samma personskador som någon råkat ut för Riktning meddelas på rorsmanklass.
i samband med eller före, under eller sträffen.
En båt med högst två personers efter tävlingen.
Banans längd ca 100 Nm.
besättning får kappsegla med ett
SRS-tal för shorthanded kappsegling Anmälan
Rundningsrapportering
(SRSs). Detta ska anmälas senast 23 Anmälan sker på www.simss.se. Kopia Båt skall vid minst fem olika stälpå giltigt mätbrev tillsammans med len runt Bornholm rapportera in sin
juli.
Tävlande ska följa SSF:s licensbestäm- anmälningsavgiften skall vara SimSS:s rundningstid. De olika platserna lämmelser för reklam.
tillhanda senast den 26 juli 2018.
nas vid ankomstanmälan. RapportAlla båtar kan komma att, i enligt ISAF Sista anmälningsdag den 26 juli.
eringen sker via mobiltelefon, SMS
Regulation 20, föra reklam vald och E-mail: info@simss.se
eller VHF till SimSS.
Anmälningsavgiften är 700 Sek (i det- VHF kanal 16 eller 74 till Simristillhandahållen av arrangören.
Elektronisk utrustning för navigation ta ingår tävlingsavgift till SSF) och be- segel.
Telefon:
+4641410770,
och kommunikation får användas talas genom insättning av pengarna +46702362165
även om en klassbåts klassregler för- på Bg 810-1594.
I anmälningsavgiften ingår mat exkl. Maxtid
bjuder sådan.
En tävlande som lämnat land ska ha dryck på torsdagskvällen samt frukost Maxtiden för Bornholm Runt utgår

gling i fädernas kölvatten” för 57 de gången
lördagen den 28 juli kl 21.00 oavsett klass. gäller Simrishamns varvs hederspris.
Om någon båt kommit i mål inom Eventuell vinstskatt betalas av prismaxtiden, förlängs den till söndagen tagaren.
den 29 juli kl 09.00.
Resultat
Resultatlistan delas ut i samband med
Priser
Priser utdelas till var femte startande prisutdelningen, samt publiceras på
båt i respektive klass. Dessutom lot- internet: www.simss.se.
tas det ut fina priser bland deltagande
båtar samt till gast i deltagande/ Sekretess
startande båtar. OBS! Vid utlottning Deltagarförteckning och resultatlistor
av lottpriser skall någon ur båtens kommer att publiceras på Internet.
besättning närvara. För Sydostcupen Genom anmälan till eller deltagande i

kapp-seglingen medger anmäld och/
eller deltagande besättning/båtägare
att sådana uppgifter publiceras på Internet.
Hamnavgift
Deltagare i Seglarveckan runt har gratis hamnplats dag före till dag efter.
Dekal måste sitta på försträven för att
detta skall gälla, dekalen lämnas ut av
SimSS. Det finns tillgång till hamnkran.

Resultat från 2017

Hanöregattan

1 Dream On		
2 Silver Surfaren
3 Ormen den Lange
4 Xoxo			
5 Julie			
6 Anna			
7 Gamay		
8 Patos			

Peter Wrahme		
Per-Håkan Persson
Calle Ericson		
Ulf Hagberg		
Kenneth Göransson
Pehr Ola Pehrsson
Lennart Löfstrand
Ola Tedin		

KnSS
MSS
YSS
LBS
YSS
YSS
KivBK
YSS

1 Belle			
2 Molly Malone
3 Dyngsur		
			
SRS 1			
1 Desire		
2 First i Gislöv
3 Secret Lady		
4 Hijacked		

Bornholm runt

Sydost cupen totalt
1 Dream On		
2 Silver Surfaren
3 Julie			
4 Ormen den Lange
5 Xoxo		
6 Anna		
7 Far east		
8 Gamay		
9 Fin-Fin		
10 Zorro		
11 Gråsuggan		
12 N.N			
13 For Fun Pink
14 Beauty		
15			
16 Marie-Cacao
17 Fru Olsson		
18 Tekla		

Peter Wrahme		
Per-Håkan Persson
Kenneth Göransson
Calle Ericson		
Ulf Hagberg		
Pehr Ola Pehrsson
Hamel/Albinsson
Lennart Löfstrand
Mats Cederholm
Hans Persson		
Landbris		
Lars Holmgren		
Andreas Olovsson
J-E Karlsson		
Andreas Eriksson
Ulf Nilsson		
Anders Borg		
Mikael Carlsson

KnSS
MSS
YSS
YSS
LBS
YSS
KSS
KivBK
YSS
KSS
RSS
YSS
KSS
KSS
YSS
TBS
TBS
YSS

19 Javelin		
20 Aguila		
21 For Fun Blue
22 Indefix		
23 Honey Fly		
24 Embijej		
25 Airborne		
26 Mani		
27 Fräken Läcer
28 Slaghöken		
29 Pinoccio		
30 Super sonic		
31 Raila		
32 Corona		
33 Madame		
34 Gullum		
35 Patos		

Rydells

BEGRAVNINGSBYRÅ

Kristianstadsvägen 1
272 34 Simrishamn
Tel. 0414-149 40
Mobiltel: 070-155 07 03
E-post: info@rydells.net
www.rydells.net

Pär karlsson		
Mikael Aggebrandt
Mårten Ahlgren

EBK
RSS
KnSS

Jonas Lindqvist
Anders Mohlin
Bo Bergstedt		
Lars Gustavsson

SimSS
TBS
KnSS
SBK

Sebastian Larsson
Pierre Svenningsson
Liselott Sjöberg
Helena Thorsson
Mats Nilsson 		
Andreas Berggren
Kicki Olsson		
Johan Appelqvist
Göran Lindqvist
Magnus Johansson
Stefan Harrstedt
Wilma Nilsson		
Niklas Lindhe		
Ronny Ferm		
Christan Ludvigsson
Petra Elg 		
Ola Tedin		

TBS
KSS
KSS
KSS
TBS
TBS
TBS
KnSS
TBS
TBS
KSS
TBS
TBS
TBS
YSS

Simrishamns Segelsällskap
Sail Österlen 2018, Guldpokalen och Svenskt mästerskap i Nordisk Folkbåt
Alla folkbåtsentusiaster inbjuds till sommarens arrangemang i Simrishamn. Det samlade evenemanget – Sail Österlen
– kommer att pågå under tio dagar i juli och omfatta såväl Svenskt Mästerskap Nordisk Folkbåt som Nordic Folkboat
Gold Cup. Båda regattorna är öppna för internationellt deltagande och vi hoppas att få välkomna ett stort antal deltagare från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Finland, Estland och USA.
På hemsidan www.sailosterlen.se finns tidigare utskickad inbjudan samt övrig information om arrangemanget
Nordisk Folkbåt 76 åriga historia.
Vid decennium skiftet 1940 funderades det över att konstruera en gemensam nordisk entypsbåt till lågt pris samt med
goda seglingsegenskaper och 1941 lyfte Sven Sahlén upp idéerna på Skandinaviska Seglarförbundet. Genom Sven
Salén engagemang och hans ekonomiska resurser fångades mångas intresse kring idén och det inbjöds till en nordisk
konstruktionstävling.
Förutsättningarna i inbjudan var att båten skulle vara: Lätt och billig att bygga, byggmaterial nordiskt träslag och
järnköl, lämplig för fabriksmässig tillverkning, sjöduglig samt liggplatser för 3-4 personser.
Intresset var stort från konstruktörer runt om i Norden och det kom in drygt 50 bidrag. Efter genomgång av de olika
bidragen så ansåg priskommittéen att inget bidrag uppfyllde kraven fullt ut så två bidrag fick del på 2:a och 3:e pris
samt två delade på 4:e och 5:e pris. Utifrån att man inte hittade det man sökt i de inkomna bidragen fick en kommitté
i uppdrag att ta fram slutgiltiga riktlinjer för en Nordisk Folkbåt. Efter lite turer så ritade sedan Tord Sundén den Nordiska Folkbåten.

På Arendalsvarvet i Göteborg började arbetet omgående med att bygga den första båten som var klar till julen 1941.
Det sägs sedan att inom tre månader så var ytterligare 61 båtar beställda.
Den historiska sjösättningen skedde den 23 april 1942 efter att isen försvunnit i Göteborg.
Att bygget var en succé, bevittnas av att det inom 10 år fanns ca 400 båtar i vattnet.
Utvecklingar har sedan starten gått framåt och 1976 byggdes den första Nordiske folkbåten i plast. Under 70 och
80-talet kappseglades det i Sverige med spinnacker förutom standard segelsättning stor och fock, men idag är man
tillbaka till grunden igen. Efter många års diskussioner har aluminium mast godkänts vilket inte sågs med så blida ögon
av många folkbåts entusiaster.
Nordisk Folkbåt har en stark ställning i Norden. Idag finns det ca 3850 båtar, fördelade i Sverige 1 350 st, Danmark
1 000 st, Tyskland 800 st, Finland 400, USA 100 och övriga länder 200.

Simrishamns Segelsällskap
Folkbåtens storhet i Syd
I Simrishamn Segelsällskaps 83-åriga historia var folkbåten under de flesta åren den största båttypen. Under några år
på 80-talet var det 17 båtar vid bryggan i Simrishamn.
Tillbaka till 40-talet har som sagt Folkbåten haft en mycket stark ställning i Hanöbukten och Sydkusten och sundet.
Regattor som Sydsvenskt mästerskap och Hanöregattan lockade alltid många folkbåtar och den hårda konkurrensen
inbjöd till många spännande seglingar.
I Simrishamns Segelsällskaps klassiker Bornholm runt, var Folkbåten under många år den största klassen med ett femton tal startande. Med de nya reglerna på 80-talet med självläns eller sittbrunssäck så försvann klassen.
Mästerskap och regattor
Guldpokalen som är ett inofficiellt VM för klassen drar också många båtar. 1982 när pokalen var i Simrishamn var något
speciellt för klubben. 75 st. taggade besättningar i 54 svenska, 11 danska, 8 tyska båtar och två besättningar från USA
i lånade båtar, skulle göra upp om den mest åtråvärda pokalen. Regattan kom att avgöras under varierande seglingsförhållanden. Den ena dagen, efter en natt med ostlig kuling, försökte seglingsledningen starta det reducerade start
fält, pga. mycket hög sjö, men man gav upp efter åtta startförsök. Man kunde inte avgöra vilka båtar som tjuvstartade.
Låg man nere i en vågdal så såg man knappt masten på båten i nästa vågdal. Danskarna var väl framme som vanligt
och tog hem pokalen genom Knud Andreasson och med Henrik Sörensen på tredje plats, men på andra plats sprängde
sig hemmaseglaren Thomas Jeppson in.
Danskarna har som sagt dominerat Guldpokalen men 1978 vann Peter Sohl från Karlshamns SS i Malmö och den
segern är den enda svenska.
Simrishamns segelsällskaps framgångar i klassen nåde sin kulm på 80-talet. Under detta årtionde ståtade klubben med
sex Svenska Mästerskaps vinster, vilket gör klubben till näst bästa i Sverige efter Vingarnas SS med sju och Karlshamns
SS på tredje plats med 5 st. Av klubben sex titlar så har Thomas Jeppssons tagit fyra st. vilket gör honom till den meste
SM-vinnaren följt av tre som vunnit tre gånger nämligen Lars Larsson SS Gullmar, Hans Hamel Karlshamns SS och
Donald Bratt Vikingaranas SS.
Intressant i ovanstående resultat är, att 1982 efter Thomas Jeppssons framgång i Guldpokalen, så sålde han sin plastfolka till förmån för en Torkel Lind byggd trä båt. Med denna båt tog sedan Thomas hem sina fyra SM vinster framför
näsan på alla nya plastbåtar.
En annan stor segling är Sessanpokalen som är den äldsta internationella seglingen och arrangeras i de Skandinaviska
länderna och Tyskland.

Våra partners under Sail Österlen 2018

Vindkraft på Österlen!

Det är inte ofta det är vindstilla på Östersjön så det är lätt att få vind
i seglen.
Vill du också ha vind i seglen kan du unna dig att bli kund hos Österlens enda lokala elleverantör, nämligen Österlens Kraft.
Vi hjälper dig att få ett förmånligt avtal oavsett var du bor i Sverige.

DEN LOKALA KRAFTEN

B O M A N C O M M U N I C AT I O N

www.osterlenskraft.se 0414 - 285 60

Sparbanken Syd har inte några aktieägare
som kräver vinstmaximering och utdelningar.
Därför kan vi istället använda våra pengar
till att stödja lokala arrangemang.

Vi är t ex väldigt stolt huvudsponsor till
Sail Österlen 2018 - Guldpokalen.

Rhapsody 22:an Resolute

En bank med
vind i seglen.

www.hamelsails.com

KUNSKAP GÖR SKILLNAD
När vi skulle göra den här annonsen frågade vi Göran Dahlström

Det är en stor fördel att under sådana här omständigheter

om hans senaste båt. Så här svarade Göran:

kunna beställa specialdesignade segel och att ha möjlighet

”Det här är Rhapsody 22:an Resolute – en av mina senaste

att rådgöra om dukval, utförande och form med Hans Hamel.

konstruktioner. Ett försök att få fram den ultimata segelbåten.

Den kunskap han besitter har medverkat till att båten faktiskt

Det handlar om seglingsegenskaper och den seglingskänsla

till och med överträffat mina förväntningar.”

båten kan leverera. Men också skönhet, styrka och ”personlig-

Göran Dahlström

het” - en båt man skall tycka om i alla situationer och i
alla väder.

Vi kan inte annat än bocka och tacka.

Naturligtvis är seglen en stor och viktig del. De skall vara starka
och vackra, ha rätt form och framför allt hålla formen. Men de

Hans Hamel & medarbetare

ska också vara lätta att handskas med.

Loftet i Karlshamn: 0454-193 00.

