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En skrift för vind i seglen - 
från Marks kajak- och segelklubb!

Kapten har ordet!

Länsposten 
Nr 1 februari 2013



Kapten har ordet!

Säsongen 2012 
Så här mitt i vintern är det lätt att drömma sig bort och tänka på sommaren 
som gick och på nya seglingsäventyr som väntar. Kappseglingsmässigt blev ju 
2012 ett sällsynt lyckat år för klubben. Lars-Anders Johansson tog hem ett RM 
i Laser Master och bröderna Leander blev riksmästare i trissjollens juniorklass. 
Det är riktigt kul med framgångarna och uppmärksammat i media har det blivit 
dessutom. Från såväl Markbladet som SVT! Jag tror klippet från På Spåret ligger 
kvar på www.trissjolle.se 

För övrigt har verksamheten rullat på som tidigare med den populära seglar-
skolan med träningskvällar och det traditionsenliga Höstracet. Kan vi få till lite 
isjaktsegling i vinter också vore det en bonus.

Årsmöte
Välkomna till årsmötet. Vi träffas i Örbyhallens cafeteria den 24:e februari 
klockan 15.

Fika utlovas!

Bästa seglarhälsningar

Anders

HÖSTRACE 2012
Sista söndagen i september genomför Marks Kajak & Segelklubb sitt höstrace på 
Öresjön i Örby.

Årets höstrace genomfördes i frisk, byig vind med en del regn. 8 trissjollar varav 
3st med rutinerade besättningar, 3 optimistjollar och en laser radial kom till start. 
Ulricehamn kom med tre trissjollar, Borås med en och Mark med fyra båtar. Fyra 
35-minuter seglingar genomfördes med hamburger-paus i land mellan 2:a och 3:e 
seglingen.  Trissjollarna seglade utan problem. Inga haverier eller kapsejsningar. 
Det var tre olika båtar som vann delseglingarna. 

Anders Olofsson/Patrik Ekberg, Mark vann före Ulrika Hilldén/Karl-Åke 
Ragnarsson, Ulricehamn. Josefin/Joachim Stadig, Borås på tredje plats. Junior-
besättningarna Oskar/Mattias Leander, Mark på fjärde plats och Martin Due/
Helga Pettersson, Ulricehamn på femte plats. Klubbens tjejjuniorer Rebecka 
Petersson/Elin Eriksson utmanades av sina farsor. Farsorna slog döttrarna med 
minsta marginal (samma poäng).

”Vinnaren” i laser radial, Klara Mattsson kapsejsade tre gånger. Klara skulle segla 
triss men saknade gast. Hon tröstade sig med att det var många fina lampor på 
prisbordet. Alltid på lika gott humör.

På land visades ett bildspel med Hans Haaks fina bilder från Triss SM i Gottskär.

/Crew & coach 3601.

Bilder från höstracet Bilder från höstracet


