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Mgd 20 bitar pi startlinjen i fyra seglingar
i sivdl lSttvind som hirdvind blev One of a
Kind ett bra test pi vad bStar i klassen 27 -
29 fot fiirmir ndr de dr toppade med
ftirstklassiga segel och besdttningar i
vdrldsklass.

Att tvi racerbitar skulle toppa var inte
helt ovdntat. Men aft den ena dr av gammal

I I Suveriinen bland bitar i
klassen 21-29 fot heter Ban-
ner28! Med tre av fyra mrijliga
segrar i One of a Kind 85 stdr
den prestationen i en klass fdr
slg.

Det intressanta dr att Ban-
ner28 iir en ren racerbit och att
den vinner kryss, siviil som
sldr, i liittvind lika viil som i
hirdvind. Bdtens prestationer i
One of a Kind tyder pi att bdten
tir stark totalt.

Segern var dock inte helt
oviintad. Speciellt inte som
rorsman var f d europam?istare i
Flying Dutchman.

ONE OFAKIND typ och att en annan 6_5 6r gammal racer
REGA1TA- 

- var snabbast ndr det bliste mest, var nyft!
Sandtumn l!85

Bffirilt
I\brdens st6'rsta Mttklning
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Mamba29:ans bl ixt inkal lade
besdttning med bitdgaren
Sune Garlsson till hiiger.

Alphas besdttning var densam-
ma som pi Nova 1984. Rors-
man var Jens Ghristensen.

Lars Broms upp-
l5t sin Bull-

andii Marina.

Mcijligen hade vi
trott att Banner28
skulle fi problem

lpd hdrd kryss. Ldtta,
breda bitar med mycket segel iir
mera besiittningskriivande iin
deplacementsbitar.

Men icke fcir J0rgen Boisen
Mciller och hans besiittning. De-
ras seger iir pi siitt och vis ocksd
en seger fcir det moderna jolle-
tiinkandet som breder ut sig
ocksi bland kdlbitar.

Sitt stora fart6vertag har
Banner28 pi kryss i 8-10 m/sek
och pi lAtt sl6r.

BATNYTT 15/85
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lya NF seglades av Bjiirn Ribb-
Egen, Nils Wirving, Roger
f, insson och Thomas Furrer.

Vegans besdttning med Pdr
Lindfors som skipper. Rors-
man Peter Gustafsson.

Men ntir det bliser over l0
n/sek iir en helt vanlig familje-
6t, Albin Alpha, den allra
nabbaste i klassen. Tvi av tre
ry'ssar vann Alpha pi olympia-
eglingarna. Snittfarten genom
attnet ar som biist 6,01 knop.
/ilket ger ett fart0vertag pe
lannern med0,24 knop, vilket
ar biista fOrspringet ndgon bdt
ormddde pi 6rets One of a
Iind.

Detta och atskilligt annat ar
lutsatserna. I de tabeller med
enomsnittsfarter, vi publice-
ar, har vi gjort ett sammandrag

Arruvrr 1s/Bs

av alla bogar. Diir kan du se hur
bra "din" bdt seglar. Pi kryss
och pd sl6r.

Just detta tir hela tanken pi
One of a Kind, att testa bitfart
under biista tiinkbara tekniska
fdrhillanden.

Endast en bit kan vara med,
men i gengiild ska denna vara
mdstaren.

Vi viilkomnar alla typer, s6-
viil racerbdtar som familjebd-
tar, som bankappseglingsbitar
och l6ngfiirdsbdtar. Olika b6t-
tiinkande betyder inte siikert
helt olika fart.

Den sista och viktigaste ingre-
diensen i One of a Kind, och den
som gdr den hiir regattan till en
delikatess, dr att bhtarna ska
vara standard. De ska vara lika-
dana som du kan bese dem pd
ntirmaste bitutstalning.

Inga prototyper eller special-
byggen kan vara med till skill-
nad frin oppna kappseglingar.

Bdtarna i One of a Kind seg-
lar inte efter ndgon miitregel,
utan pi scratch mot varandra.
Forst i mdl vinner, si enkelt har
vi gjort evenemanget.

Men eftersom bdtarna fak-

rj,:

tiskt har olika fart riiknar vi
ocksi ut hur de placerar sig eftr
LYS och efter DH, Dansk han-
dicap. Detta gcir vi fcir att istad-
komma sportslig riittvisa.

Vi vill att en bat som Vega i
6rets Regatta ska ha en chans att
ta pris mot Banner28.

Respittalen iir de officiella
frin LYS-tabellen och ifriga
om DH inhiimtade frin Sjtil-
land Runt.

Frigan om standard diskute-
rades intensivt under regattan
och vdr slutsats tir att standard
bestiims endera av klassfcir-

irst28:an seglades pi privat
nitiativ av dgaren Niklas Sii-
brquist och siiner.

8O6:ans starka besSttning med
Henrik Siiderlund, Arne Larsen
och Leo Siirensen, Danmark.
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l5r fiirsiiker Alpha gi om Omega 28 medan Dragonfly sliirar utit utan spinnaker liksom Vega. Alpha kryssade fint.
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Sunwind 27 rundar upp f i i re Ohlson 8:8 och H-biten. 27:an kryssade som bdst 5,91 knop.
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Ohlson 8:8:ans besettning,
kom frin Eskilstuna. Jan Hugo
Svensson i mitt.

Nordiska mdstarna i H-bat
Henrik Lundberg i hatt, Bruno
Jansson och Tom Borenius.

Shipman 28:an gick f int pi lStt
ldns med Leif Asplund vid rod-
ret, klassens bdste.
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Sunwind 27:ans besdttning tre
briider Larsson, lb Ussing och
b6tsdljaren Fleming Als.

) bund eller av fabrikant. Andrar
nigon pd standard giiller denna
iindring som standard fcir fram-
tiden.

Gamla bittyper kan dock inte
dndras, s6vida inte biten byter
skepnad som tex Nya NF eller
Sunwind2T.

Seglas en bit som tex Albin
Alpha med "Diamant"-segel i
One of a Kind iir med andra ord
detta standard. Erbjuds du som
kcipare annat bdr du ha riitt till
prisavdrag.

Vad giiller ytor giiller de vi
presenterar i fakta-tabellen.

18
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RJ 85-seglarna Sture Svens-
son och hans gastar vann ut-
tagningt i l l  One of  a Kind.

Diskussionen kom siirskilt att
gii l la danskarnas stora spinna-
kers, s k DH-spinnakers, som ar
l0 procent st6rre an en IOR-
sDinnaker. Svenskarna anvan-
d-er i regel de senare. Trots att de
aldrig seglar IOR.

Men eftersom de iir stdrre an
vad som tidigare uppgetts f6r de
pdbackning pA LYS-talet.

Och nu raskt in i f6rsta seg-
lingen. Starten gick utanfdr
Bullandci Marina i Stockholms
skiirgdrd. Det blev en liinsstart i
liittvind som klart visade vilka
som ar liittdrivna och inte lika

GolinaL29:s bes6ttning med
Erik Frandsen frin varvet och
b6tdgaren U no Henningsson.

lAt.ta att hilla fart pi.
Bitarna fick segla en bana ute

ph Kanholmsfjiirden och sd
sminingom kryssa frin Re-
vengegrundets fyr in till Sand-
hamn. Denna striicka var ocksi
den enda kryss att ta intryck av.

Det kanske mest r?ittvisa fart-
striickan var dock en striickboe.
Aven hiir triumferade BannEr
28 fcire NyaNF, 806 och Wasa
270 flljda av Aphrodite 29.

Vill du veta vilken bit som
liinsar bast i lattvind har vi svar-
et pd den frAgan ocksi niimligen
NyaNF, Alpha, 806, NF-Bot-

nia och Banner28.
Vill du sedan ocksi veta on

Alpha klarar att kryssa bra
liittvind kan vi beriitta att der
kan kryssa om NF, som iir an
sedd fdr aII vara fin allround
bat.

Banner28 iir dock allra snab
bast fdljd av 806.

Ordningen i m6l blev den at
Alpha kryssade ikapp ocksi
806. fdr att bli tvda efter Ban
nern. Trea blev som du kan se
resultatlistan NyaNF, fyra 80t
och femma NFBotnia.

FOr Vega skilde det drygt 5l

BATNYTT 15/8I
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Shipman23 gick bdst pi l i i t t
l6ns. GolinaL29 iir snabbare.
Faft3,O7 mot 3,19 knop.

minuter pi fyra timmar och 22
minuters seglande. Det gcir en
iaktisk fartskillnad pi 20 pro-
cent !

Mot Alpha, en familjebit
m'85 och en Vega familjebdt
m 65 skil jer det 16 procent i
iart. Sd mycket har biitutveck-
lingen gitt fram6t pi 20 ir kan
du siiga lite hirdaget.

Jens Christensen hette rors-
man pA Alpha, trea i Admiral's
Cup i somras, segelmakare pi
Diamant-segel och en av de bii-
na seglarna i Skandinavien.

Piir Lindfors heter rorsman-

eArruyrr 1sl8b

nen pd Vega, som i somras var
med i Sail Amsterdam och vann
dver Vegor fr6n hela Europa.

Jens Christensens fcirmisa
driver biten siikert 2-3 proceitt
battre an vad du eller nigon an-
nan kan. Si var det med minsa
av bitarna i One of a Kind. -

Du kan s6ledes se deras pres-
tationer som ett rattesnore -
ndr du sjiilv lika hdgt pi loggen,
sA seglar du i vrirldsklass.

Niir andra seglingsdagen
grydde lovade sjdrapporten ku-
ling pi grtinsen till storm. Och
till pd kripet frin nord: Det be-

tyder kyla och frdnlandsvind
ndr man seglar i Sandhamn.

Fcir stikerhets skull och med
tanke pi att ett par av bitarna lir
rena bankappseglingsbitar och
inte liimpade fcir havskappse-
gling, besldt tivlingsledaren
Ake Lundberg att dra in fiiltet
till Kanholmsfj iirden.

Diir har KSSS. som var vAr
arrangor, reservbanor. Hiir
lade Ake och hans medhjlilpare
pi startfartyget Embla utmiirk-
ta banor och fina startlinier.

Frdgan infcir hirdvindsse-
glingen var om det skulle bli

omkast i resultatlistan och pd de
olika bogarna, jtimfcirt med
liittvindsseglingen dagen fore?
Skulle exempelvis Alpha kunna
kryssa fort nog?

Vi behdvde inte viinta liinge.
Alpha rundade fcirst, fart 5,54
fore Banner29, fart 5,53 och
806, far t  5,51 knop. Sammatr io
i tiiten och alla danskar.

806 seglades av Henrik Sci-
derlund viirldsmiistare i H-bdt
och i trekvartstonnare 1985.

Men pi andra kryssen hiinde
det otroliga, att 65 dr gamla bdt-
konstrukiionen Dra[e, korde )

19

RJ 85 pendlade reidlt  pi de hirda lSnsarna. Bitens bdsta bog 5r lSns i  lSttvind f jdrde snabbast.
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Wasa-seglarna Peter Edmar
Henrik Edman, Rolf Anders
son, Glaes Hiersemann.

Botnia NF frin Stenungsunc
Rorsman var Tji irn Runt-vinni
ren Sven Johansson.

Styrelsen fi ir Cumulus-klubt
en i samma bit med Giiran Go
lin och LarsGelinsom rorsmdr

Fenix kryssade bra, gjorde 5,9
knop som b6st. Och klarad
9,69 knop som mest pi sl i i r .

i
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Det var t$tt  mellan bitarna och det gdl lde att hit ta luckor f i i re rundning. Hdr 5r Gumulus, Wasa 27O.
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) skjortan av hela samlingen. Den
fick biista tiden pi denna hird-
kryss. Alpha niist snabbast och
sedan 806 igen.

Tredje kryssen tog Alpha
foljd av Banner28 och 806.
Draken fdll till sjatte snabbast.

PA sldrarna var det nya bitar
i toppen. NFBotnia slOrade
fortast, snittade 9,59 knop mot
H-bdt som gjorde 9,38, Ban-
ner28 9,36,806 9,05 och Alpha
8,95.

Stiillningen i m6l blev som du
ser i resultatl istan Banner, 806,
Alpha, Wasa270 och Aphrodi-

20

te29. Y egakom 19:e efter att ha
slorat battre iin hon kryssade.

Den andra olympiaseglingen
bjOd pA mojnande vind. Alpha
skorade sin genua och tappade
medan Banner seglade fortare
an f0rsta seglingen och drygade
ut avstindet till konkurrenter-
na.

En annan smitt klassisk bit
Shipman28, var konsekvent
bettre an Vega pi kryssarna
men fick ge sig pi slorarna.

Pi den sista kryssen intr2iffa-
de det otroliga att en ncijessegla-
re brakar riitt in i fiiltet for ba-

bords halsar.
Henrik Soderlund i 806 sdg

faran i absolut sista sekunden.
Han vriikte runt biten och slapp
undan med en bruten Windex
och gelcoatskador i foren.

- Jag trodde hela tiden han
skulle gi bakom och tankte inte
pd honom. Pldtsligt sig jag det
stora skrovet i dgonvrdn och
vred runt biten.

Agaren ti l l  Scanmar 33:an
Kebne Kajsa fick storen skcir-
dad, men inga andra skador.

- Jag trodde kappseglingsbi-
tarna skulle slA och gick under

1



Nyndshamns-6gda Aphrodi-
te29 styrdes av H-b6ts-seg-
laren Hans Pettersson.

Fenix med Arved von Gru6ne-
waldt, Jakob Siiderberg, Ulf
Kjellin och Thomas Lindberg.

Drake-seglarna frin Ljungski-
le. Matz Brown, Jan Hansson,
Leif Andersson.
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diick. Min kompis sig inte
806:an, forklarade han.

Trots maldren seglade 806 in
som tvia i mil. Vilket siiger en
del om Henriks balans och reak-
tionsfdrmAga.

Liingre ner i fiiltet utspelade
sig en kamp i kampen mellan
Skandinaviens biista segelma-
kare. I Omega28 fanns Granse-
gels Stefan Winberg, i Fenix
Gransegels Arved von Gruene-
rvaldt och i Sunwind27 dansk
Diamant-segels Ib Ussing An-
dersen.

De kiimpade om I l:e, l2:e

BATNYTT 15/85
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och l3:e plats.
Kryssarna vann Fenix med

snittfarten 5,32 knop civer Ome-
ga28 som snittade 5,31. Sun-
wind hade 5,2 knop i nitt.

Sldrarna vann 6 andra sidan
Sunwind2T med ett snitt pd 7,07
fcire Omega 7,03 och Fenix
7,02.

I mil var Fenix fcirst pi l0:e
plats med Omega I l:a och Sun-
wind p6 l4:e.

Sl6rcivertaget kom sig av att
Sunwind forde DH-spinnaker
medan Fenix och Omega har en
l0 procent mindre IOR spinna-

ker.
Pi lordagskviillen intog alla

108 deltagarna middag p6 Seg-
lar-restaurangen. Vilket blev
mera iin restaurangen planerat
fcir. Maten tog slut! Flinka
kockar improviserade dock och
efter drygt en timme fick de 90
som satt kvar middag.

De farter vi redovisar sd de-
taljerat, 6r resultatet av tidtag-
ning vid varenda miirke, en ser-
vice sponsrad i One of a Kind av
bitf<irsiikringsbolaget Atlanti-
ca, Duvntisvikens Marina och
Rent a Boat, som stiillde upp

med tvi Saltci 3l-motorbitar
fOr iindamilet.

Alla tider behandlades d?ir ef-
ter av datafciretaget TSL i
Stockholm, kiint frdn bla resul-
tatservicen under Gotland
Runt. Normalt arbetar man bla
med stabilitetsberikningar fdr
oljeriggar och iir ett fullservice-
datafciretag.

Pi faktasidorna har vi av
utrymmesskiil endast tagit med
genomsnittsfarter. Men vi har
alltsd detaljerade farter och ti-
der fcir varje bog i One of a
Kind. Intresserade kan rekvire-

Fiirdicksarbetet betydde mycket fiir placeringarna. Hdr arbetas det intensivt pi Aphrodite 29 m.fl.
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) ra dessa frin Bitnytt mot en
smarre summa,

Den sista seglingen var ocks6
en distanssegling. Nu med start
vid Skanskobb utanfcir Sand-
hamn via Svtingens fyr, Farfars-
grundet, Torskkobben, NYa
Kanholmsgrundet, Torskkob-
ben igen och mdl utanf0r Bul-
landd Marina.

B6tarna fick en rivande slcir i
den l3-14 m/sek hdrda vinden
och regattans all time high note-
rades fcir 806, H-bat och Bot-
niaNF med 10,47 knop och
10,29 fdr Banner och 10,17 for

22

Aphrodite 29.
Vega, Mamba och Ohlson88

satte ingen spinnaker och kom
rejiilt efter.

Mamba29 seglades for dvrigt
inte representativt, eftersom
proffs-bestittning inte hanns
med att ordna fram, sedan det
missats i kommunikationen stil-
jare-iigare-byggare.

Soder om Sandhamn lossna-
de ett backstag ur avlastaren fdr
Wasa270 och masten gick av.
Med raka spridare hiinder liitt
sidant niir trycket ar stort.

Startfartyget tog Wasa-biten

frdn Landskrona pi sl6p och en
gedigen satsning av entusiastis-
ka skiningar h<ill pi att gi om
intet. Som tur var kunde de riik-
na bort denna segling.

Pd den stenhirda liinsen civer
Kanholmsfjdrden var Draken
snabbaste bat, fdljd av Ban-
ner28. Den hdrda kryssen tvtirs
6ver denna svirseglade fjiird
vann 806 fcire Colinal29 med
Erik Frandsen, byggare av den-
na familiebAt ombord.

Aven Fenix seglade storstilat
och var femte snabbast.

I mil var 806 fOrst, tAtt fOljd

av Banner28 och Alpha.
Ddrmed tycker vi tendensen

iir klar, en vtilseglad familjebdt
som Alpha stdr sig utmiirkt. Co-
linaL29 och Aphrodite29 pe-
kar p6 att denna tes hdller.

806:ans prestation iir upp-
muntrande med tanke pi att lin-
jerna i bdten iir 6t det klassiska
hillet. Kanske har vi sett en ny
klassbit fddas?

Ser du pi LYS och utgir frin
Vega fir du svindlande tal: Ban-
ner28 1,20,806 pn 1,18 Alpha
pi LYS 1,16, ColinaL29 pir
1,15, Fenix pi 1,09 och Ship-

o;iil:
.  ,0":

, r i * r
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H5r kommer en vinnarb6t forsande. Banner 28 dr oslagbar oavsett om det gdller lStt 15ns, hird sliir, frisk kryss eller ldtt. En allroundbit

BATNYTT 15/85



t

Hdr klockas 8O6 vid en
rundning av t idtagar-

Salt i i  31. Tiderna
utgjorde underlaget fiir

fartanalyserna. Dessa kiir-
de Mats Olsson 5t oss

hos TSL-data i  Stockholm.

Fakta om bStar NA

Banner-besdttnangen med
John Albrechtsons minnes-
pris, skdnkt av konstndr Urban
Striim, Gaiteborg.

- om 5n krdvande.

man28 pa 1,05.
LYS-seneralen Gunnar

Skogby, som tagit del och ana-
l1'serat tiderna i One of a Kind,
sager att det ar klokare att utga
frAn en snittbat och siinka talen
med tre hundradelar.

Alpha seglade d6 pd smitt
otrol iga 1,13. Vi lket  dock ger
nionde plats i LYS-listan.

Notabelt dr att biten med
hogst DH kommer sjua i DH
medan hdgsta LYS-bat blir fyra
i  LYS.

BATNYTT 15/85

Fartanalys Kryss
Plac. Bltnamn Snit{ Diff

1 Banner 28 5,72
2 806 5.70 0.O2
3 Albin Alpha 5.65 O.O7
4 Colina L29 5.56 0.16
5 Wasa 27O 5.52 O.2O
6 Aphrodite 29 5.5O O.22
7 IIya ltF 5.41 O.31
8 NF-Botnia 5.4O O.32
9 Drake 5.39 O.33

10 H-ber 5.36 0.36
11 Fenix 5.32 O.4O
12 Omega 28 5,31 O.41
13 Ohlson 8:8 5.21 O.51
14 Sunwind 27 5,2O O.53
15 Gumulus 5.18 O.54
16 Mamba 29 5.13 0.60
77 First 28 5.06 0.66
18 Shipman 28 5.OO O.72
19 RJ 85 4.81 0.91
20 Vega 4.76 0.96

Dragonfly lrtil 7.17

Fartanalys Sliir
Plac. Bltnamn Snit{ Diff

1 Banner23 7.91
2 NF-Bornia 7.76 0.15
3 H-btr 7.63 0.28
4 806 7.55 0.36
5 Wasa 27O 7.44 O.47
6 Aphrodite 29 7.41 O.5O
7 Albin Alpha 7.38 O.53
8 l{ya NF 7.37 O.84
I Golina L29 7.32 O.59

10 Drake 7.21 O.7O
11 Sunwind2T 7.O7 O.a4
12 Omega 28 7.O3 0.88
13 Fenix 7.O2 O.9O
14 Mamba 29 6.97 O.94
15 Shipman 28 6.93 O.98
16 Vega 6.84 1.O7
17 RJ 85 6.83 1.O9
18 Cumulus 6.80 1.11
19 First 28 6.71 l .2O
20 Ohlson 8:8 6.61 1.31

Dragonfly(tri) 9.78

Resultat Scratch DH LYS
Bittyp Rorsman Placeringar TOT DH MEttal LYS M5ttal

2A J6rgen ilii l ler 1- 1- 1- 2 2t 6,45 41 1,14
lntemational

Hswik Sdderlund
AlbinAlpha Jens Chfrtensen
Colina L29 Erik Frandsen
ilya ltlF Nils Wirving
Botnia ilF Sven Johsnsson
Wasa 27O Glaes Hiersemann
Aphrodite 29 Hanr Poftersron
H-blt Henrlk Lundberg
Dreke Matr Brown 1
Fenix Arvedv Gruene-

Ornega 28
First 28
.Sunwind 27

l1

4-2-2-1
2-3-5-3
6-7-3-4
3-10- 4-10
5-6-6-8
7-+7-O
8-5-a-5
9-9-9-8
6- A-12- 7

|  1 l
t9)
t2 l
t7 l
(81
t7l
(13)
(3)
t5l

1)

2l
3l
4l
5t
6t
7l
8t
9t
ot

1l 5,90
sl 6,40
51 6,20
71 6,4t

1,O9
1.13
I,O9
I .10
L10
I .10
1,12
1.O5
1.06

(rol 6,4s
( 6t 6,10
(11t 6,65
| 41 5,65
| 31 5,50

wafdt 1+12-1|J- I (111 (1O, 5,75 ( 8t l.OG
Pot€l  Hal ler  11-DSO-l1-11(121 (111 5,8O (tOl 1.O7
Itliklar Siiderquist 1(}'l8-13-15 (131 (17) 6,55 ltB) 1,1O
lb Ussing Ander-
aon

Cumulu. Cumulusklubben
Mamba 29 Sune Carlsron
Shlpman 28 Lelf Asplund
Ohlson8:8 Jan Hugo Svens-

son 18-16-17-14 l18l (151 6,15 (15) LO6
RJ85 Sturesvensson 1g-2O-2O-17 (19| 116, 5,7O (tsl 1.O3
Vesa P6rlindforc 20-19-19-19 {2Ol l18l 5,45 l14l 1.OO

17-13-1+12 t14l  t12t  s,70 111) 1.O5
f2-15-15-13 (15t {131 5,90 t14t 1.O7
15-1+16-18 {16t (171 6,40 l17l  1.O7
13-17-14-16 (17t (14) s,95 (12t 1.O3

t")* i

Bettyp LengdOABredd Depl Konstruktiir Seliare/Replesontant Telefon Pri$
nov 85

031-294866 126000
011-11 12 60 130 700
08-231905 243600
08-46 58 60 251 660
0764-62() 40 205 000
0303-779 77 210 oo{)

031-2421 40 206 850
08-717 61 26 Byggsej

Byggs 6i
0766-355 40 199 500
08-767 39 82 Byggs ei
054-71447 226 900
01 71 -5O3 1 2 8yg9s ej
|J31-47 17 O1 Eyggs ej
08-89 36 73 Byggs oi
08-87 89 68 Bysss ej

o764-6s3 73 122350

Banner 28 8,5O
Int 8O6 8,06
Albin Alpha 8,93
Golina L 29 8,46
Nya NF 8.85
NF Botnia 8,85
Wasa 27O 8,3O
Aphrodite 29 8,9O
H-b6r 8,2A
Drake 8,9O
Fenix 8,5O
Omega 28 4,57
Fa?st 28 8,60
Sunwind 27 8,22
Cumulus 8,56
Mamba 29 8,9O
Shipman 28 8,86
Ohlson 8:8 8,8O
FJ 85 8,50
Vsga 4,25

Dragonfly 7,7O

2,94 1 600
2,33 1 700
2,44 3 200
2,46 3 250
2,65 2 560
2,63 2 600
2,55 2 000
2,70 2 600
2,14 1 450
1,95 1700
2,45 2 800
2,93 2 600
3,OO 2 a2()
2,60 2 2o(J
2,43 3 200
2,93 3 000
2,60 2 800
2,85 3 600

2,46 2 300

6,00 600

Stor Spinn-
+G1 aker

41,95 54,OO
35,OO 4a,OO
46,35 66,00
46,00 70,OO
48,30 65,00
48,30 65,00
41,30 42,50
46,70 55,OO
24,50 36,00
27,OO 27,OO
42,50 45,OO
41,OO 4a,OO
47,60 65,00
34,OO 52,OO
44,OO 60,00
45,50 67,00
43,60 64,00
33,80 62,50

37,40 47,OO

29,OO 54,OO

lb ltlielsen
Pello Pottorson
Petor Norlin
Lars Olsen
Jan Kjaorulff
Jan Kjaerulff
Leif Angermark
Carl Beyer
Hasse Groop
Johan Anker
Pello Pot'tolsson
Peter Stehlo
J6an Berret
Tord Sund6n
Peter lllorlin
Jan Becker
Olle Enderlein
Einar 0hlson

Banner Marin
Alvar Bitar
Albin Marin
Sea Bird Marine
Bolar Produktol
Bosios Segolbeta?

Pelle Peftorson AB
Omoga-fiirbundet
Benoteau
Alvar Bttar/Bensow
Cumulug-klubben
BK Marin
Shipman-f 6rbundet
Einar (thlson

Bit- o Milnings-servicg O418-256 96 146 OOO
Rer Marin O3O+315 04 293 O94
H-b6ts importen O756-323 34 1O9I0OO
SvenekDrakklubb ()522-21330 128OOO

BolfJacobsson RJ-fiirbundet
Per Blohell Voga-tillbohail

Biitgo Ouolning HSkan Widmark
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