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Vi inbjuder till 
SEGLARVECKAN OCH 58:de BORNHOLM RUNT

... en segling i fädernas kölvatten.

Ärade seglarvänner

Som sedvanligt vill jag först tacka alla seglare, båtfolk och övriga gäster som deltagit och eller besökt våra arrange-
mang under 2018. Det är alltid en stor glädje med uppskattning för de arrangemang vi erbjuder.

2018 var ett händelserikt år för klubben med mycket aktiviteter. 

•	 Vi	genomförde	Sail	Österlen	2018,	med	Sparbanken	Syd	race	med	Svenskt	mästerskap	och	Guldpokal	för		 	
             Nordisk folkbåt, på ett mycket bra sätt med många dunkar på ryggen från seglare och besökare. Sommaren var         
 ju kanon för soldyrkare men som arrangör ställde det till det. Mycket varmt i tältet och jätte problem på havet  
 med skiftande vindar.
•	 Vi	visade	avslutningsmatcherna	i	fotbolls-VM	på	storbilds	i	tältet.
•	 Seglarveckan	blev	lite	speciell	med	anledning	av	Sail	Österlen	2018	då	vi	ställde	in	Hanöregattan	men	Bornholm				
            Runt genomfördes som sedvanligt.

I år kommer vi att justera lite i programmet för seglarveckan.
•	 På	måndagen	kommer	vi	att	ha	seglingar	med	Dragon	force	65,	radiostyrda	båtar,	i	ytterhamnen.
•	 Hanöregattan	kommer	att	seglas	under	två	dagar,	tis-	och	onsdag,	med	tre	seglingar	per	dag	på	kryss-läns	banor.
•	 Bornholm	runt	seglas	som	sedvanligt	med	start	på	fredagen.
•	 Vi	erbjuder	som	senaste	åren	dans	för	allmänhet	under	tors-,	fre-	och	lördags	kvällarna

Vi	hoppas	att	vårt	nya	seglings-	och	kringarrangemangsprogram	ska	attraherar	fler	seglare	samt	gemene	man/kvinna	
att besöka och 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



Inbjudan ver. 2 - ändrad den 9 - juni 2019

Simrishamns Segelsällskap inbjuder till

Kappsegling:  DF 65 Race Simrishamn 

Klass:  DragonForce 65 

Datum: Den 22 juli 2019 Simrishamn

Arrangör: Simrishamns Segelsällskap

1 Regler
1.1  Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med 
reglerna, så som de är definierade i kapp-seglingsreglerna 
(KSR) med Appendix S och Appendix E.

1.2  DragonForce 65 Restricted Class Rules 2017 v. 1.6 gäller, 
se www.dfracingdotworld.files.wordpress.com/2017/03/
dragonforce-65-restricted-class-rules-v1-61.pdf.

1.3  Kappseglingsreglerna kommer att ändras,
(a) KSR 10 så att en länsande båt ska hålla undan för en 
kryssande båt, oavsett halsar;
(b) KSR 31 så att beröring av samtliga märken är tillåten;
(c) definitionen Zonen så att avståndet ändras till sex sk-
rovlängder.

2  Villkor för deltagande
2.1  Kappseglingen är öppen för båtar i klassen Dragon-
Force 65 Restricted Class.

2.2  Varje tävlande ska vara medlem av en klubb som är 
ansluten till sin nationella myndighet. 

2.3  Tävlande deltar i kappseglingen helt på egen risk 
(se KSR 4, Besluta att kappsegla). Arrangören åtar sig 
inte något slag av ansvar för sak- eller personskada som 
någon råkat ut för i samband med, före, under eller efter 
kappseglingen.

2.4  Genom anmälan till eller deltagande i kappseglingen 
medger anmäld och/eller tävlande/båtägare arrangören 
rätt att bearbeta lämnade uppgifter med hjälp av ADB och 
att fritt använda och publicera lämnade uppgifter, resultat 
och bilder föreställande deltagande båtar och tävlande på 
Internet, i media eller på annat sätt.   

3  Anmälan och avgift
3.1  Anmälan ska göras senast den 18 juli via anmälnings-
formulär på www.simss.se. Anmälan ska innehålla alla 
uppgifter som efterfrågas i anmälningsformuläret.

3.2  Anmälningsavgiften uppgår till 150 kr och betalas vid 
ankomstanmälan i Seglarpaviljongen, Simrishamn Marina, 

senast den 22 juli kl. 10.00.

4  Tidsprogram 
4.1  Måndagen den 22 juli 
10.00   Rorsmansträff 
10.30   Första start    
Lunchuppehåll ca 1 timme vid lämpligt tillfälle. 
Ingen start efter kl. 16.00.
Prisutdelning ca 30 minuter efter sista målgång.

5  Genomförande
5.1  Gruppindelning kan komma att ske.

6  Kappseglingsområde
6.1  Simrishamns hamn.

7 Banan
7.1  Banan är en kryss-länsbana.

8  Poängberäkning
8.1  Lågpoängsystemet i KSR Appendix A med den av-
vikelsen att resultatet i ett av varje fulla fyrtal genomförda 
heat får räknas bort.
 
8.2  För att erhålla placering ska tävlande ha genomfört 
minst fyra heat.

9 Priser
9.1  Priser utgår till de tre bäst placerade samt till bästa 
Grand Master.

10 Övrigt
10.1  Frukost samt lunch exkl. dryck ingår i anmälnings-
avgiften. 

Simrishamns Segelsällskap DragonForce 65 Race



Simrishamns Segelsällskap Hanöregattan med Sydostcupen

Inbjudan ver. 2 - ändrad den 29 - maj 2019

Simrishamns Segelsällskap inbjuder till

Regatta: Hanöregattan
 med Sydsvenskt mästerskap Nordisk Folkbåt
 (ingår i Sydostcupen)

Klasser: SRS Nordisk Folkbåt 

Datum: Den 23 – 24 juli 2019 Simrishamn

Arrangör: Simrishamns Segelsällskap

1 Regler
1.1  Regattan genomförs i överensstämmelse med reglerna, 
så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) 
med Appendix S – Standardseglingsföreskrifter. 
Kompletterande seglingsföreskrifter anslås på den officiella 
anslagstavlan invid regattaexpeditionen i Seglarpaviljongen, 
Simrishamn Marina, senast den 23 juli kl. 09.00.

1.2  Vidare gäller
SRS Klassregler 2019, se www.svensksegling.se/globalas-
sets/svenska-seglarforbundet/for-batagare/srs/srsregler/
klassregler-srs-2019.pdf;
• Klassregler för Nordisk Folkbåt 2017-2020, se www.folk-
boat.com;
• Sydsvenskt mästerskap 2019, se www.simss.se/
kappsegling/ 
• Statuter för Sydostcupen 2019, se www.simss.se/sydost-
cupen/

1.3  KSR 44.1 kommer att ändras så att tvåsvängsstraffet 
ersätts av ett ensvängsstraff.

1.4  Tävlande båtar kan i enlighet med World Sailing Regula-
tion 20 åläggas att visa reklam vald och tillhandahållen 
av arrangören. Protestkommittén kan för brott mot denna 
regel bestämma lindrigare straff än diskvalifikaion.

2  Villkor för att delta
2.1  Regattan är öppen för följande klasser.
• Båtar med ett SRS-tal om som lägst 0,750;
• Båtar i klassen Nordisk Folkbåt med ett giltigt mätcerti-
fikat enligt klassregel 1.70.
För att bilda klass krävs minst fyra deltagande båtar i klassen.

2.2  En båt med ett alternativt SRS-tal i SRS-mätbrevet 
eller båtdatabladet för kappsegling utan flygande försegel 
får anmälas att delta utan sådana segel. Sådan anmälan 
ska ske senast den 18 juli.

2.3  Den tävlande som har ansvaret ombord ska vara 
medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella 
myndighet. 

2.4  Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. Ar-
rangören åtar sig inte något slag av ansvar sammanhän-
gande med de tävlandes eller deltagande båtars agerande 
eller underlåtenhet, ej heller för bristande försäkrings-
skydd.

2.5  Tävlande deltar i regattan helt på egen risk (se KSR 4, 
Besluta att kappsegla). Arrangören åtar sig inte något slag 
av ansvar för sak- eller personskada som någon råkat ut 
för i samband med, före, under eller efter regattan.

2.6  Genom anmälan till eller deltagande i tävlingen med-
ger anmäld och/eller deltagande besättning/båtägare 
arrangören rätt att bearbeta lämnade uppgifter med hjälp 
av ADB och att fritt använda och publicera lämnade upp-
gifter, resultat och bilder föreställande deltagande båtar 
och besättningar på Internet, i media eller på annat sätt.

3  Anmälan och avgifter
3.1  En båt kan inte registreras förrän anmälningsavgiften 
kommit arrangören till handa. Anmälan är inte komplett 
förrän den accepterats av arrangören. Arrangören åtar sig 
inte något ansvar för kostnader sammanhängande med 
att en anmälan inte accepteras.

3.2  Anmälan sker genom att de uppgifter som efterfrågas 
i anmälningsformuläret på www.simss.se fylls i och an-
mälningsavgiften inbetalas via arrangörens bankgirokonto 
nr 810-1594. Såväl efterfrågade uppgifter som anmäln-
ingsavgiften ska vara arrangören till handa senast den 18 
juli.

3.3  Anmälningsavgiften uppgår till 800 kr.  
Om komplett anmälan jämte anmälningsavgift kommit 
arrangören till handa senast den 11 juli, uppgår avgiften 
till 600 kr. 

3.3  Efteranmälan, åtföljd av en förhöjd anmälningsavgift 
om 1 000 kr, kan enligt arrangörens bestämmande 
ac-cepteras senast den 22 juli.

3.4  Efter den 18 juli accepteras inte några förändringar 
avseende anmält SRS-tal. För efteranmälda båtar som an-
mäls med SRS-tal enligt mätbrev ska detta vara utfärdat 
senast den 18 juli. 

3.5  I anmälningsavgiften ingår
• Mat för besättningen (exkl. dryck) i samband med prisut-
delningen den 24 juli;
• Bryggplatsavgift för tävlande båt under tiden den 22 – 25 
juli, under förutsättning att av arrangören tillhanda-hållen 
regattadekal finns anbringad väl synlig på båten.

4  Registrering och kontroll
4.1  Registrering sker på regattaexpeditionen i Seglarpavil-
jongen, Simrishamn Marina, tisdagen den 23 juli kl. 08.00 
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– 09.00. Varje tävlande båt ska vara tillgänglig för kontroll 
senast kl. 08.00.  

4.2  Följande handlingar ska lämnas/uppvisas senast vid 
registreringen.
• Fullständig besättningslista med namn och kontaktupp-
gifter, inkl. namn och telefonuppgifter till kontaktperson 
avseende varje besättningsmedlem, samt telefonnum-
mer i land under regattan;
• Handlingar utvisande giltiga medlemskap enligt 2.3 och 
försäkring enligt 2.4;
• I förekommande fall giltigt mätbrev/mätcertifikat.

4.3  Varje tävlande båt eller annan utrustning kan när som 
helst besiktigas med avseende på reglerna. På vattnet kan 
kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instru-
era en båt att omedelbart bege sig till en föreskriven plats 
för besiktning. 

4.4  Skadad eller förlorad utrustning får inte ersättas utan 
skriftligt tillstånd från kappseglingskommittén. Begäran 
om det ska göras till kappseglingskommittén vid första 
möjliga tillfälle.

4.5  En tävlande i en besättning får inte bytas utan skriftligt 
tillstånd från kappseglingskommittén. 

5  Tidsprogram 
5.1 Tisdagen den 23 juli  
08.00   Regattaexpeditionen öppnar
07.00-09.00 Registrering och kontroll   
09.00   Rorsmansträff
10.25   Kappsegling – Dagens första varningssign.

Onsdagen den 24 juli  
09.55   Kappsegling – Dagens första varningssign.
19.30   Prisutdelning

5.2  Sex kappseglingar är planerade.

5.3  Tidsprogrammet kan komma att ändras. Meddelande 
om sådan ändring anslås på den officiella anslagstavlan.

6  Kappseglingsområde
6.1 Kappseglingarna genomförs på havet utanför 
Simrishamn.

7 Banan
7.1  Banan är en kryss-länsbana.

8  Poängberäkning
8.1  Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den 
avvikelsen att vid tre eller färre genomförda kappsegling-
ar räknas samtliga. 

9  Rapportering och resultat
9.1  Resultatlistan anslås på den officiella anslagstavlan 
och publiceras på www.simss.se snarast möjligt efter sista 
båts målgång. 

10 Priser
10.1  Priser utdelas till varje påbörjat femtal startande 
båtar i respektive klass. Därutöver utlottas priser bland 
deltagande båtar och besättningsmedlemmar. För att 
delta i sådan utlottning ska någon ur båtens besättning 
vara närvarande vid prisutdelningen. Pristagare svarar för 
eventuell vinstskatt.

11  Ändringar
11.1  Ändring i Inbjudan kan komma att ske senast den 18 
juli. Meddelande om sådan ändring kommer att public-
eras på www.simss.se och tillställas då anmälda deltagare 
via e-post.

Internet:   www.simss.se
E-mail:       info@simss.se
Bankgiro:  810-1594

Layout:  
Christer Andersson 

Texter: 
Lars-Gustav Dahl, Christer Andersson, 
Pehr Ola Pehrsson, Ulf Nilsson och 
Hans Hamel 

Bilder i programmet tagna av:
Anna Pehrsson, Christer Andersson,
Lars-Gustav Dahl, Bjarne Jönsson,
Andréas Eldh och Sail Österlen



Inbjudan ver. 2 - ändrad den 29 - maj 2019

Simrishamns Segelsällskap inbjuder till

Regatta: Österlens Kraft Bornholm Runt

Klass:  SRS 

Datum: Den 25 – 28 juli 2019 Simrishamn

Arrangör: Simrishamns Segelsällskap

1 Regler
1.1  Regattan genomförs i överensstämmelse med regler-
na, så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) 
med Appendix S – Standardseglingsföreskrifter. Under 
tiden kl. 21.00 - 05.00 ersätts KSR del 2 i tillämpliga de-lar 
av väjningsreglerna i Internationella Sjövägsreglerna (IRP-
CAS) och svenska sjötrafikföreskrifter.
Kompletterande seglingsföreskrifter anslås på den officiella 
anslagstavlan invid regattaexpeditionen i Seglarpaviljon-
gen, Simrishamn Marina, senast den 26 juli kl. 09.00.

1.2  SRS Klassregler 2019 gäller, se www.svensksegling.se/
globalassets/svenska-seglarforbundet/for-batagare/srs/
srsregler/klassregler-srs-2019.pdf.

1.3  Tävlande båtar kan i enlighet med World Sailing Regu-
lation 20 åläggas att visa reklam vald och tillhandahållen 
av arrangören. Protestkommittén kan för brott mot denna 
regel bestämma lindrigare straff än diskvalifikation.

2  Villkor för att delta
2.1  Regattan är öppen för båtar med ett SRS-tal om som 
lägst 0,835.

2.2  En båt med ett alternativt SRS-tal i SRS-mätbrevet 
eller båtdatabladet för kappsegling utan flygande försegel 
får anmälas att delta utan sådana segel. Sådan anmälan 
ska ske senast den 21 juli.

2.3  En båt med högst två personers besättning får an-
mälas att delta med ett SRS-tal enligt SRS-mätbrevet för 
shorthanded-kappsegling. Sådan anmälan ska ske senast 
den 21 juli.

2.4  Den tävlande som har ansvaret ombord ska vara 
medlem av en klubb som är 
ansluten till sin nationella myndighet. 

2.5  Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad. Arr-
angören åtar sig inte något slag av ansvar sammanhän-
gande med de tävlandes eller deltagande båtars agerande 
eller underlåtenhet, ej heller för bristande försäkrings-
skydd.

2.6  Tävlande deltar i regattan helt på egen risk (se KSR 4, 
Besluta att kappsegla). Arrangören åtar sig inte något slag 
av ansvar för sak- eller personskada som någon råkat ut 
för i samband med, före, under eller efter regattan.

2.7  Genom anmälan till eller deltagande i tävlingen medg-
er anmäld och/eller deltagande besättning/båtägare ar-
rangören rätt att bearbeta lämnade uppgifter med hjälp 
av ADB och att fritt använda och publicera lämnade up-
pgifter, resultat och bilder föreställande deltagande båtar 
och besättningar på Internet, i media eller på annat sätt.   

3  Anmälan och avgifter
3.1  En båt kan inte registreras förrän anmälningsavgiften 
kommit arrangören till handa. Anmälan är inte komplett 
förrän den accepterats av arrangören. Arrangören åtar sig 
inte något ansvar för kostnader sammanhängande med 
att en anmälan inte accepteras.

3.2  Anmälan sker genom att de uppgifter som efterfrågas i 
anmälningsformuläret på www.simss.se fylls i och anmäl-
ningsavgiften inbetalas via arrangörens bankgirokonto nr 
810-1594. Såväl efterfrågade uppgifter som anmälnings-
avgiften ska vara arrangören till handa senast den 21 juli.

3.3  Anmälningsavgiften uppgår till 900 kr.  
Om komplett anmälan jämte anmälningsavgift kommit 
arrangören till handa senast den 14 juli, uppgår avgiften 
till 700 kr. 

3.4  Efteranmälan, åtföljd av en förhöjd anmälningsavgift 
om 1 100 kr, kan enligt arrangörens bestämmande accep-
teras senast den 25 juli.

3.5  Efter den 21 juli accepteras inte några förändringar av-
seende anmält SRS-tal. För efteranmälda båtar som anmäls 
med SRS-tal enligt mätbrev ska detta vara utfärdat senast 
den 21 juli. 

3.6  I anmälningsavgiften ingår
• Mat för besättningen (exkl. dryck) i samband med in-
vigningen den 25 juli;
• Frukost för besättningen den 26 juli;
• Bryggplatsavgift för tävlande båt under tiden den 25 – 
29 juli, under förutsättning att av arrangören tillhanda-
hållen regattadekal finns anbringad väl synlig på båten.

4  Registrering och kontroll
4.1  Registrering sker på regattaexpeditionen i Seglar-
paviljongen, Simrishamn Marina, torsdagen den 25 juli 
kl.16.00 - 18.00 eller fredagen den 26 juli kl. 08.00-09.00. 
Varje tävlande båt ska vara tillgänglig för kontroll senast 
fredagen den 26 juli kl. 08.00.  
4.2  Följande handlingar ska lämnas/uppvisas senast vid 
registreringen.
• Fullständig besättningslista med namn och kontaktupp-

Simrishamns Segelsällskap Österlens Krafts Bornholm runt “.. en segling i fädernas kölvatten”  för 58 de gången



gifter, inkl. namn och telefonuppgifter till kontaktperson 
avseende varje besättningsmedlem, samt telefonnummer 
i land under regattan;
• Handlingar utvisande giltiga medlemskap enligt 2.4 och 
försäkring enligt 2.5;
• I förekommande fall giltigt SRS-mätbrev.

4.3  Varje tävlande båt eller annan utrustning kan när som 
helst besiktigas med avseende på reglerna. På vattnet 
kan kappseglingskommittén eller tekniska kommittén in-
struera en båt att omedelbart bege sig till en före-skriven 
plats för besiktning. 

5  Tidsprogram 
5.1  Torsdagen den 25 juli    
16.00 - 21.00 Regattaexpeditionen öppen
16.00 - 18.00 Registrering och kontroll
19.30   Invigning

 Fredagen den 26 juli     
08.00 - 10.00 Frukost
08.00   Regattaexpeditionen öppnar
08.00 - 09.00 Registrering och kontroll
09.00   Rorsmansträff
10.55   Första varningssignal

Lördagen den 27 juli    
                            Beräknad målgång

Söndagen den 28 juli  
09.00                Ev. förlängd maximitid utgår

Prisutdelning snarast möjligt efter sista båts målgång, 
dock tidigast lördagen den 27 juli kl. 19.00.

5.2  Tidsprogrammet kan komma att ändras. Meddelande 
om sådan ändring anslås på den officiella anslagstavlan.

6  Genomförande
6.1  Maximitiden utgår lördagen den 27 juli kl. 21.00. Om 
någon båt går i mål inom denna tid, förlängs maximitiden 
till söndagen den 28 juli kl. 09.00.

7  Kappseglingsområde
7.1  På havet mellan Simrishamn och Bornholm samt runt 
Bornholm.

8 Banan
8.1  Simrishamn – Bornholm – Nedjan – Simrishamn. 
Riktning anslås på den officiella anslagstavlan senast den 
26 juli kl. 09.00. 
Banans längd ca 100 M.

9  Rapportering och resultat
9.1  Varje tävlande båt ska via SMS rapportera vid passage av 
de rundningsmärken som anslås på den officiella anslags-

tavlan senast den 26 juli kl. 09.00.

9.2  RaceQs kommer att användas. 

9.3  Resultatlistan anslås på den officiella anslagstavlan 
snarast möjligt efter sista båts målgång och publiceras på 
www.simss.se. 

10 Straff
10.1  Protestkommittén kan utöver vad som anges i KSR 
64.1 besluta att tilldela en båt straff genom ökning av 
båtens seglade tid med upp till 10 %.

10.2  Med avvikelse från KSR 63.1 kan en tävlande båt som 
underlåter att rapportera passager enligt 9.1 straffas i en-
lighet med 10.1 utan förhandling. Underrättelse om så-
dant protestkommitténs beslut sker genom anslag på den 
officiella anslagstavlan.

11 Priser
11.1  Priser utdelas till varje påbörjat femtal startande 
båtar i respektive klass. Därutöver utlottas priser bland 
deltagande båtar och besättningsmedlemmar. För att 
delta i sådan utlottning ska någon ur båtens besättning 
vara närvarande vid prisutdelningen. Pristagare svarar för 
eventuell vinstskatt.

12  Ändringar
12.1  Ändring i Inbjudan kan komma att ske senast den 21 
juli. Meddelande om sådan ändring kommer att publiceras 
på www.simss.se och tillställas då anmälda deltagare via 
e-post.

Österlens Krafts Bornholm runt “.. en segling i fädernas kölvatten”  för 58 de gången



Huvudsponsor Bornholm runt

Måndagen den 22 juli
DragonForcesegling
Servering    19.00 - 22.00
Grillning    19.00 - 21.00

Tisdagen den 23 juli
Banseglingseglingar
Servering    19.00 - 22.00
Grillning    19.00 - 21.00

Onsdagen den 24 juli
Banseglingseglingar
Servering    19.00 - 22.00
Grillning    19.00 - 21.00
Prisutdelning    19.30

Våra Sponsorer Sail Österlen



Huvudsponsor Bornholm runt

Torsdagen den 25 juli
Servering    19.00 - 24.00
Grillning    19.00 - 21.00
Dans till High Hill Bluesband 20.00 - 24.00

Fredagen den 26 juli
Start Bornholm Runt   11.00
Servering    19.00 - 01.00
Grillning    19.00 - 21.00
Dans till Nya Stup   21.00 - 01.00

Lördagen den 27 juli
Målgång Bornholm Runt
Servering    18.00 - 01.00
Grillning    18.00 - 21.00
Prisutdelning    19.00
Dans till Holiday         20.00 - 01.00

RS Ouest projekt

Våra Sponsorer Sail Österlen
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Bornholm runt 2018 ombord på Marie-Cacao

Bornholm runt har alltid kommit med blandande känslor 
för alla ombord, Svensk högsommar med värme och glädje, 
ofta slutet på semestern med arbetsångest och alltid en 
fantastisk segling och en engagerad värdklubb.
2018 års upplaga var inget undantag från detta, möjligen 
att sommaren hade varit ännu bättre än vanligt. Semes-
tern började med 3 veckors segling i Blekinge skärgård 
innan vi lade till i Simrishamn för att förbereda oss för 
Bornholm runt. Båten tömdes på semesterutrustning och 
onödig barlast som tex grillar och gummibåt osv. Dess-
värre medförde detta att det inte längre gick att laga mat 
som det anstår en Skåning, men som tur är arrangeras 
Bornholm runt av en klubb, SimSS, som förstår vikten av 
ett gott arrangemang med rikligt med mat, underhållning 
och MYCKET seglings prat besättningar emellan. 
Detta var Marie-Cacao’s femte Bornholm runt, och vi var 
en tämligen erfaren besättning med sammanlagt ca 40 
starter i bagaget. Båten är en Bongo 960 med franska gener, 
dvs hon trivs bäst i hård vind och öppna bogar. Inför start-
en var besättningen taggad och i gott tävlingsskick, dock 
fanns där en oro för lätta vindar, vilket kan vara tufft med 
en båt som gillar när vinden sjunger i riggen.
Vi gav oss ut i god tid innan starten för att förbereda start 

upplägget och provade vindvinklar och segel. Efter ett tag 
var upplägget klart, så lugn start som möjligt för att undvika 
bråk och den stora svarta gennakern. Nu var det dags att 
skapa lugn i båten och vi seglade runt vid startlinjen. 
5 minuters skott, nu är vi igång! Håller oss till planen och 
känner att det kommer att gå bra. Dessvärre upptäcker vi 
strax innan startskottet att vinden har vridit och att vi inte 
kommer att bära den store gennakern. Det blir genua i 
stället för gennaker i starten och ett snabbt byte till ”Ulfs 
lilla röda” gennaker. 
Ett antal kabellängder senare är det dags att hissa och 
åka. När det tillslut blir lugnt i båten börjar tankarna fara 
tillbaks till 2014, då vi hade exakt samma förhållande som 
nu förutom att det blåste några sekundmeter till. Det året 
slutade Bornholm runt för vår del utanför Rönne med en 
bruten mast, detta efter en blixtrande färd med konkurr-
enterna långt efter oss. Vi skakar av oss oron och koncen-
trerar oss på båten, som kräver omvårdnad då vi ligger så 
högt vi kan. 
Vi drar ifrån på halvvinden ner till Rönne väl medvetna om 
att efter Rönne blir det kryss och de andra båtarna har en 

stor chans att komma ikapp där. På kryssen efter Rönne 
ökar vinden och vi har för mycket segel uppe, men väljer 
att behålla segelsättningen då vi bedömer att ett segel-
byte från genua till fock tar för lång tid. Vi tror också att vi 
kommer att ha nytta av genuan efter Dueodde, där vinden 
borde öppna upp. Det blir en hård kryss med några få slag 
in mot land. Allt eftersom vi kommer närmare Dueodde så 
tappar vi sjölä och vågorna blir högre och jobbigare. Det 
blir också en hel del oroliga blickar bakåt för att bedöma 
var våra konkurrenter är. Jag tror att alla seglare känner 
och vet hur diskussioner går i båten vid dessa tillfällen. 
Hur går vi mot X – Snart dags att slå – Kolla genuan – Stor 
våg om … - Har inte Y kommit närmare … Går inte Z högre 
inne vid land…
Väl runt Dueodde så blir sjön värre, och kryssen hårdare, 
dock öppnar vinden upp efter ett tag och vi närmar oss 
Nexö där vi har vår tredje rapporteringspunkt efter Rönne 
och Dueodde. Efter seglingen kunde vi konstatera att vi 
endast hade tappat 10 min på den långa kryssen från 
Rönne till Nexö, jämfört med vår närmaste konkurrent, 
First i Gislöv. Så här ett halvår efter seglingen känns detta 
nog som den största bedriften, då vi generellt sätt har haft 
svårt att hålla fart och höjd på kryssen. 
Efter Nexö faller vi av och får en öppnare bog, dessvärre 
börjar vinden minskar, vilket gör att nästa stora orosmoln 
under ett Bornholm runt kommer fram – STILTJE. Vi har 
alla mer än en gång suttit i de fruktade stiltjebältena och 
sett konkurrenter komma och gå, och ibland även själva 
fått fart när konkurrenterna ligger stilla. Det blir en nervös 
segling mot Svaneke, med ängsligt spanande efter vind 
och konkurrenter. 
Svaneke passeras med stor lättnad, nu är nästa Nedjan och 
Simrishamn. Efter rundningen öppnar vinden allt mer och 
snart är det dags att plocka upp ”Ulfs lilla röda” – underbart. 



Simrishamns Segelsällskap 

Vinden fortsätter sin vandring akteröver och innan vi är 
ens Hammers odde är det dags för ett nytt byte. Upp med 
genuan ner med den ”röde” och upp med den ”svarte” – 
”livet är härligt” som det heter i sången. Vi börjar nu få 
segervittring och våra leende är STORA, så stora att viss 
form av vadslagning mot klockan uppstår. Det hela slutar 
med att delar av besättningen lovar varandra sista dansen 
på seglarfesten iland, om vi går i mål under fredagen. 
Simrishamn börjar nu synas i horisonten och det är dags 
att ringa SimSS och runda Nedjan, sista biten in mot mål 
blir nervkittlande vinden har lättat ur och det är i princip 
platt läns in mot Simrishamns pirarmar, där målet är. 
SKOTT!!!! 
Vi är i mål! Ny rekord tid för Marie-Cacao, de 100nm @ 
12h 36min, en snittfart på närmare 8kn!
Nu gäller det att få fast båten och rensa upp det värsta. 
Champagne, Glädje och sista dansen för vissa.

Tack Simrishamns Segelsällskap, för ett fantastiskt minne 
och en underbar segling!
Vi ses 2019!

Skeppare, Ulf Nilsson med besättning Joar Eriksson, 
Martin Olanders, Göran Lindqvist och Ola Borgqvist

w w w . h a m e l s a i l s . c o m

Loftet i Karlshamn: 0454-193 00.

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

om hans senaste båt. Så här svarade Göran:

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

konstruktioner. Ett försök att få fram den ultimata segelbåten. 

Det handlar om seglingsegenskaper och den seglingskänsla 

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

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

alla väder.

Naturligtvis är seglen en stor och viktig del. De skall vara starka 

och vackra, ha rätt form och framför allt hålla formen. Men de 

ska också vara lätta att handskas med.

Det är en stor fördel att under sådana här omständigheter 

kunna beställa specialdesignade segel och att ha möjlighet 

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

Den kunskap han besitter har medverkat till att båten faktiskt 

till och med överträffat mina förväntningar.”

Göran Dahlström

Vi kan inte annat än bocka och tacka.

Hans Hamel & medarbetare
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Härlig segling med trevlig social inramning! 

Simrishamn är en knutpunkt för semesterseglare och ett 
utmärkt centrum för kappsegling med det öppna havet 
precis utanför den imponerande piren.
För oss från Blekinge och Karlshamn är Simrishamns 
Segelsällskap sedan många år en förebild när det gäller 
kappseglingsarrangemang med tillhörande kringaktivi-
teter. Vi från Blekinge har under många år styrt kursen 
mot Simrishamn för att segla Bornholm Runt eller ett 
sydsvenskt mästerskap i Folkbåt. 
Tuffa seglingar med meterhöga vågor är minnen som vi 
såg framför oss när inbjudan till SM och Guldpokalen i 
Nordisk Folkbåt dök  upp i brevlådan, vi måste vara med 
tänkte vi….
Vi eller rättare sagt Jerry hade redan köpt en fin båt och vi 
hade pratat om att segla lite på hemmaplan som ren terapi 
i vardagen, men ännu en gång kittlade det till i ”tävlings-
djäveln” och vi tycker ju att Simrishamn är trevligt!
Jerry och jag känner varandra sedan tidigare, mest genom 
att våra barn seglade Optimist och E-jolle samtidigt. Jerry 
ställde då alltid upp som ”coach” för barnen tillsammans 
med min fru Annica eftersom att jag sällan hade tid! 
Nu var det hög tid för mig att betala tillbaka lite och göra 
ngt roligt tillsammans, vi hade ju faktiskt aldrig seglat 
tillsammans förut.
Anmälan skickades in och vi kom fram till att med lite 
träning hemma i Karlshamn med Paj och Lasse på kvälls-
kappseglingarna samt ngn ytterligare lokal segling så 
skulle vi nog kunna ta oss runt en bana utan att behöva 
skämmas allt för mycket!
Vi  behövde  en tredje besättningsman och funderade på 
vem som skulle kunna stå ut med oss två. Valet blev till 
slut ganska enkelt, min dotter Lina känner oss på både 
gott och ont och dessutom är hon en väldigt erfaren och 
skärpt gast. Men för en trebarnsmamma som bor 40 mil 
från oss och båt så fick vi acceptera att det inte skulle 
bli ngn gemensam träning före SM och dessutom skulle 
hennes  tid bara räcka till att vara med på SM.
Till Guldpokalen så tänkte vi att om det blir så tuffa förhåll-
anden som vi mindes från förr med de meterhöga vågorna 
så skulle det vara bra med en ”fullvuxen” besättning. Vår 
sparringpartner hemma i Karlshamn Lasse Persson med 
sina 100 kg övertalades och han fick ju då naturligtvis bli 
fördäcksgast.
Vi seglade alltså SM med Lina, 48 kg och Guldpokalen 
med Lasse 100 kg på fördäck….danskarna var uppmärk-
samma på detta och undrade givetvis hur vi tänkte, med 
så olika gastar.
Eftersom Lina inte kunde vara med på båda tävlingarna så 
blev det prio på vikten om det skulle blåsa. Men också på 
Lasses erkänt goda tålamod i lättvind. Det är inte många 
som seglat Folkbåt längre än vad han har gjort och ingen 
som vågar segla med så löst skotade segel( inte jag 
heller….)

Simrishamns Segelsällskap 

Jerry och jag hade ju redan på våren bestämt att vi skulle 
segla för att komma ifrån vår vardag och koppla av lite, vi 
ville ha lite rolig avkoppling, umgås o få lite frisk luft helt 
enkelt.
I Simrishamn hyrde vi en mycket trevlig lägenhet precis 
nere vid hamnen, en viktig del för trivsel och gemenskap 

när man skall umgås under så lång tid. Att kunna promenera 
genom Simrishamn på morgonen, känna in atmosfären 
och prata lite med gamla kompisar i klubben   är små 
pusselbitar som tillsammans skapar en ”feel good” känsla 
precis som vi ville ha det och som vi alltid upplevt när vi 
tidigare varit i Simrishamn! 
Hur det gick i tävlingarna får ni läsa någon annan stans, 
men det blev nästan bättre än vi hade hoppats även om vi 
inte fick uppleva de meterhöga vågorna!
Men viktigast av allt, vi fick koppla av och träffa både gam-
la och nya vänner!

Vid roder och penna
Hans Hamel och Jerry Håkansson
Karlshamns SS



Simrishamns Segelsällskap 

Sail Österlen 2018

Simrishamns Segelsällskap stod under sommaren 2018 
som värd för dels SM Nordisk Folkbåt, dels the Nordic Folk-
boat Gold Cup Regatta, eller Guldpokalen som det åtråvärda 
vandringspriset och även regattan brukar benämnas i dagligt 
tal. Det samlade evenemanget Sail Österlen omfattade tio 
dagar i juli med sju dagars kappsegling och många tillfällen 
för seglare att mellan seglingarna att träffa likasinnade 
från när och fjärran. På land tillhandahölls dagligen frukost 
med möjlighet att göra sitt eget matpaket och middag. 
Kvällstid var klubbens bar öppen i regattatältet med VM-
fotbollens matcher på storbildsskärm.

SM Nordisk Folkbåt 2018 – Sparbanken Syd Race
SM-regattan samlade hela 35 båtar från fem nationer. 
Förutom 21 svenska båtar deltog från Danmark fyra, från 
Tyskland fem, från Finland fyra och från Estland en båt. 
Efter sedvanlig besiktning och registrering av deltagande 
båtar invigdes regattan under onsdagskvällen med buffé 
till toner av Simrishamns musikkår. Regattan avgjordes 
genom åtta banseglingar under torsdag-lördag i omväxlande, 
huvudsakligen lätta, vindar. 

Vem som skulle vinna regattan var ovisst in i det sista. 
Slutligen stod Walther Furthmann, Yacht-Club Strande, 
med Wolfgang  Heck och Hans Christian Mrowka i tyska 
båten Paula som segrare. På samma slutpoäng placerade 
sig  Jerry Håkansson, Hans Hamel och Lina Hamel, 
Karlshamns Segelsällskap, med NOA och blev tvåa och 
därmed svenska mästare. Peter Wrahme och Henrik   
Uppström, Karlskrona Segelsällskap, med Amicitia kom 
trea och erövrade silvertecknen, medan fjärdeplatsen 
och bronstecknen gick till Anders Cederblad, Segelsäll-
skapet Vikingarna, med Ola Schwarz och Daniel Nerhagen 
i Slaghöken 2. Hans Hamel erövrade därmed sitt fjärde 
SM-tecken i klassen och har nu lika många som Thomas 
Jeppsson, Simrishamns Segelsällskap. 

De fyra bäst placerade besättningarna vid SM-regattan 2018.
Foto: Sail Österlen

Nordic Folkboat Gold Cup Regatta 2018 
Gold Cup-regattan 2018 invigdes på söndagskvällen med 
buffé och bleckblåsmusik. Sammanlagt 39 båtar från sex 
nationer deltog i regattan; förutom 16 svenska båtar nio 
från Danmark, sju från Tyskland, fem från Finland och en 
från vardera Estland och Storbritannien. Gold Cup-statuterna 
föreskriver att kappseglingarna ska avgöras på ganska långa 
banor, varför sju race var planerade för måndag-tisdag 
och torsdag-fredag med onsdagen som reservdag. Samt-
liga race genomfördes i vindar som växlade i såväl riktning 
som styrka.

Resultatmässigt var det danskt i topp. Cirkeline, Hellerup 
Sejlklub, med Søren Kæstel och Erik Andersen, denna 
gång med Alex Lindegaard, lyckades upprepa sin bedrift 
i Niendorf 2013 och vann regattan knappt före 
Geppeline, Kerteminde Sejlklub, med Per Buch, Per Puck 
och Hans Schultz, som tidigare vunnit regattan vid tre till-
fällen. Därmed fick Hellerup Sejlklub sin andra inteckning 
i den åtråvärda pokalen, medan Kerteminde Sejlklub på 
nytt får försöka att för tredje gången erövra pokalen för 
gott. Bästa svenska båt NOA, Karlshamns Segelsällskap, 
med Jerry Håkansson, Hans Hamel och Lars Persson, plac-
erade sig på en hedervärd tredjeplats, medan fjärdeplats-
en intogs av tyska båten Paula, Yacht-Club Strande, med 
Walther Furthmann och hans besättning. Bland övriga 
svenska båtar märktes på 10:e plats Amicitia med Peter 
Wrahme, Karlskrona Segelsällskap, och på 19:e plats 
Wilma, en träbåt byggd 1954, med Pontus Johnsson, 
Ystads Segelsällskap.

Prisutdelning förrättades vid fredagens regattamiddag, 

Besättningen på vinnande Cirkeline – Søren Kæstel,Alex Lindegaard och Erik Andersen 
– flankerad av Lars-Gustav Dahl och Pehr Ola Pehrsson, Simrishamns Segelsällskap. 
Foto: Sail Österlen



Simrishamns Segelsällskap 

Rydells
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

varefter segrande besättning på Cirkeline traditionsenligt 
skålade i champagne ur Guldpokalen, först med varandra, 
sedan med närvarande tidigare Gold Cup-vinnare och 
därefter med samtliga övriga deltagare. Stämningen var 
på topp och kvällen avslutades med dans.

För genomförandet av arrangemangen hade sammanlagt 
ett 80-tal ideellt arbetande funktionärer engagerats. Utan 
dessa krafter och det lokala näringslivets och övriga spon-
sorers välvilliga inställning hade evenemanget inte varit 
möjligt att genomföra för en arrangör av Simrishamns 
Segelsällskaps storlek. Stort tack till alla som genom sitt 
deltagande eller på annat sätt bidrog till ett minnesvärt 
Folkbåtsäventyr i Simrishamn sommaren 2018. Särskilt 
stort tack till Sparbanken Syd, Simrishamns Varv, Salana, 
Österlens Kraft och Simrishamns kommun. 

Pehr Ola Pehrsson 

Deltagande folkbåtar förtöjda i Simrishamn. 
Foto: Sail Österlen

Resultat Sail Österlen 2018

Nordisk Folkbåt Guldpokalen 2018   
1  Cirkeline  Søren Kæstel  Hellerup Sejlklub
2  Geppeline  Per Buch  Kerteminde Sejlklub
3  NOA   Jerry Håkansson Karlshamns Segelsällskap
4  Paula  Walther Furthmann Yacht-Club Strande
5   Hasta la vista Sönke Durst  Laboer Regatta-Verein von 1910
6  Eld    Horst Schultze  Segelverein Arnis von 1981
7  Till    Jürgen Breitenbach Segel-Verein Schwentinemünde
8   Sultnelajma  John Wulff  Jægerspris Sejlklub
9  Gisti    Ditte Andreasen Sundby Sejlforening
10 Amicitia  Peter Wrahme  Karlskrona Segelsällskap

Svenskt Mästerskap Nordisk Folkbåt 2018 Sparbanken syd Race   
1   Paula  Walther Furthmann Yacht-Club Strande
2   NOA  Jerry Håkansson Karlshamns Segelsällskap
3 Amicitia  Peter Wrahme  Karlskrona Segelsällskap
4    Slaghöken 2 Anders Cederblad Segelsällskapet Vikingarna
5   Cirkeline  Søren Kæstel  Hellerup Sejlklub
6   Lillevi  Michael Fehlandt Entdecker- und Seefahrerfördervereinigung
7    Mathilda III  Anders Olsen  Vikingarnas Segelsällskap
8    Sultnelajma J ohn Wulff  Jægerspris Sejlklub
9   Hugolina  Hobbe Wärnegård Runmarö Yacht Club
10 Gollum  Gustav Nielsen Jægerspris Sejlklub
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Tusentals sjöräddare 
 jobbar extra på betald 
 arbetstid

Den 25 februari i år tog en fiskebåt in vatten och sjönk snabbt i Göteborgs skärgård. Ombord fanns en person som räddades av Sjöräddningssällskapet. 

I Sverige har vi 2300 frivilliga sjöräddare 
som jobbar ideellt, utan att få betalt för  
sin insats. Därför har de flesta två jobb, ett 
med lön och ett utan. Men för att det ska 
fungera behövs förstående arbetsgivare 
som låter sjöräddarna släppa allt för att 
rädda liv till sjöss när larmet går.

Nu vill vi tacka alla arbetsgivare som 
bidrar till att vi kan ha jour dygnet runt  
och alltid vara redo att hjälpa nödställda. 
Förra året ryckte vi ut på över 1100 sjö- 
räddningsfall runt hela den svenska kusten. 

Vill du också ge ett bidrag eller bli med-
lem? Gå in 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  19 0 7.

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Resultat från 2018
Bornholm Runt

2-handed  
1 Nausicaa  Carl Turén  XSS
2 Desire  Jonas Lindqvist SimSS
3 Aguila  Pierre Sveningsson KSS
4  Gurgelbrännaren Håkan Ahlgren  YSS
5 Dyngsur  Mårten Ahlberg KnSS
6 Hagbard  Kristian Enkvist EBK
7 Thermidor  Lars Lindqvist  RHSS
SRS 1   
1  Maria Cacao  Ulf Nilsson  TBS
2  First i Gislöv  Anders Mohlin  TBS
3 Valerie  Thomas Kristensson TBK
4 Hijacked  Lars Gustavsson KnSS
5 Manon  Christian Löwenhielm Navis
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Som båtklubbsmedlem är du delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta  
fördelar som mer omfattande försäkring och lägre premier. Men du får  
också andra fördelar som resultatbonus och en smidigare skadereglering.  
Tillsammans med båtorganisationerna arbetar vi ständigt med att utveckla  
de bästa båtförsäkringarna och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. 

Välkommen att räkna ut din premie på www.svenska sjö.se 

Båtklubbsmedlem

Bättre försäkring
till lägre pris

+

Enkel matematik på sjön:
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DEN LOKALA KRAFTEN

Vindkraft på Österlen!

www.osterlenskraft.se 0414 - 285 60

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 Öster-
lens enda lokala elleverantör, nämligen Österlens Kraft.  
Vi hjälper dig att få ett förmånligt avtal oavsett var du bor i Sverige. 

En bank med 
vind i seglen.
När du vill göra en insats för ett  
hållbart samhälle – som är bra för  
både plånboken och planeten. 

Hjärtligt välkommen in till oss!

Tel 0411-82 20 00
www.sparbankensyd.se


