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Helly Hansen Skagen Race
vil gå inn i historien som
en av de flotteste – og
beste – i alle fall hva vær
og føreforhold angår. Også
hjemturen ble av det behagelige slaget.
AV MORTEN JENSEN • 293 båter
var påmeldt til regattaen og
ingen av båtene som stilte
til start, brøt under regattaen.
Det i seg selv er trolig historisk, og sier sitt om forholdene,
som for det aller meste bød på
romskjøtsseiling og medvind.
– En båt gikk imidlertid for
motor og uten seil over målllinjen. Den kom for nær steinmoloen mot Engelsviken Canning, der mållinjen er, og gikk

på grunn. De hadde flaks og
kom seg av sandgrunnen og
kunne seile inn uten skader på
båten. Det er vel lenge siden
Skagen Race har fått samtlige
båter i havn og det til rekordfart, sier regattasjef Christian
Gundersen.
Aller første båt over mål var
shorthanded-båten
ASTRAGALE med Jan Helge Furnesvik og Børre Søraas-Sæther
om bord. De brukte 13 timer,
7 minutter og 23 sekunder
på ferden fra Åsgårdstrand.
Vandrepremien Winchen gikk
imidlertid til Ludvig Daae fra
Bundefjorden – som i fjor. Han
og Einar Stenersen Plahte
vant hele seilasen over all og
sin shorthanded-klasse.

Sussi & Leo spilte, og Pakkhuset stilte opp med servering.
– Dette var en ubetinget
suksess og vi vil helt sikkert
førsøke å videreutvikle dette
til neste års Skagen Race, sier
Christian Gundersen.
Årets fotokonkurranse med
beste bilde under HH Skagen
Race ble vunnet av Ida W.
Solheim, mannskap om bord
i NORSTEAM. Premien var en
gummibåt som Atlantica hadde satt opp.
I år gikk Helly Hansen rekordsent, og det merktes når
det gjaldt vær og temperatur.
Neste år er det mer «back to
basic»; da faller Kr. Himmelfartsdag på 14. mai.

PÅ GRUNN: En båt kom for nær steinmolen ved målgang og gikk på
grunn, men de kom heldigvis av igjen fra sandbunnen

PREMIER: Kristin Songe-Møller
imponerte med å seile alene
inn til 2. plass, mens Ludvig
Daae fornøyd kunne ta med seg
Winchen for andre gang på rad
som over all-vinner.
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LUPI: Mange Bærum-båter var som vanlig i aksjon under Helly Hansen
Skagen Race, og en av dem var Bjørn E. Børresen i sin Class 40 LUPI.

Denne duoens nærmeste
konkurrent var Norges fremste soloseiler, Kristin SongeMøller, som hadde fått dispensasjon til å seile alene i
shorthanded-klassen, og det
at hun klarte en anneplass i
klassen skapte applaus og beundring,
En annen båt som ble lagt
merke til i regattaen, var Anne
Grete Eidsvigs splitter nye RÅ
GLEDE, som vant den største
klassen i debuten i en skikkelig
regatta. Asker-seileren hadde
før det kun forsøkt seg i onsdagsregattaene i foreningen.
Bærum Seilforening arrangerte After Seil i samarbeide med en av foreningens
sponsorer, Atlantica Forsikring.
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OPPSIKT: Anne Grete Eidsvig
seiret med sin nye 42-foter Rå
GLEDE i sin første store regatta,
og den nye båten vakte naturlig
nok oppmerksomhet.
STABEN: Staben i Skagen gjorde nok en gang en fantastisk innsats.
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