
Segrande skeppare p i  korta banan, Familjeklassen, blev Peter Gustavsson (till hoger), har I sallskap rned en av besattningsmlnnen Patrik Hansson. 

Buttre vind an vantat 
B a r e  vader an vad Septemberseglingen bjod pa kunde man inte onska. Bra vind for seglarna och sol och varme 

vid prisutdelningen och After Sail pa Korvetten. Den korta banan samlade 17 startande och den langa Vra, 

Peter Gustafsson i Blur segrade i Farniljeklassen. Seglad tid var 
02:56:52 och den korrigerade tiden var 03:21:38. 
- Det var en trivsam segling. Lagom kort. Och s i  lyckades vi 
d j a  ratt vag. Det var battre forutsattningar iin vad jag tankt 
rnig. V i e  giirna ha en vind over fem meter i sekunden och vi 
fick sju - itta, sade Peter Gustafsson strax efter mdghg. 

TVEKSAM UPPLADDNING 

- Kul att GKSS arrangerar den hi& typen av regattor. Det har 
varit d&gt med lys-seglingar tidigare inom GKSS. Roligt att 
det finns de som engagerar sig, beromde Peter Gustafsson. 
Besattningen tyckte att vinsten var en stor prestation av skeppa- 
ren! Han hade namligen varit pB svensexa hiillen fore. 
- Ja, dh seglar man tydligen som bast! Kanske att rekommende- 

OVRIGA RESULTAT 

P i  andra plats i Familjeklassen kom GKSS sportchef Per 
Wemersten i sin Maxi 84. Trea blw Kappseglingsskolan som 
seglade i en DS37. Mikael Cukierman kom pa fj&de, Elin 
Bernsson p i  femte, Pontus Goransson p i  sjatte, Stefan 
Holmgren p i  sjunde, Bengt-Olof Petersen pa gttonde, Anders 
AndrCn p i  nionde, Lennart Gustavsson p i  tionde, Hans 
Artursson pa elfte, Christofer Salsing ph tolfte, Erik 
Hjelmstrijm pB trettonde, Paula Olsborg pa fjortonde, Robert 
Ohlson p i  femtonde, Mikael Versala p i  sextonde och Per 
Westerlund pa sjuttonde plats. 
I Havsseglingen Blev Stefan Kyleback etta, Roger Ahlqvist Ma,  
Martin Olofsson trea och Sven Lethvall *a. 

ra fore stora t%vling&. 6fficiellt kan man vd inte siiga s i  - vi C 

har ju minga ungdomar i v k  sport, konstaterade Peter 
Gustafsson. 

i; i , 

Det bor sagas att det inte var Peters egen svensexa det handlade ' 

om. 

Robert Robban Ohlson satsade hkt .  Tjv'drr blev det inte battre 
placering an en 15:e plats 
- Huvudskdet till att vi inte vann var att vi tappade siokortet. 

Roger Ahlkvist i Aero blev tvaa i Havsseglingen. Dessutom vann han PRO 
Tjorn Runt den 14 augusti.. 

Vi fick vhda om och trana pa "man over bord. 0chvi  fick tag 
i sjokortet. Sedan gick det jattebra att segla, forklarade Robban. 
Men hans besattning i H-biten Hannie, Tove Cellander, 
Lovisa Fritzon och Sara Strand beromde sin skeppare. Inte for 
seglingen utan for att han var uppe klockan sex och bakade 
plattar som han sedan serverade med avocadokridm. 
Besattningen var enig: Maten var seglingens behi%hing. 


