
Singösexan hösten 2011
Höstens Singösexa gick den 3 september. Om vårens segling bjöd på kulingvindar och duggregn så 
blev höstens segling den omvända. Solsken 
och lätta vindar. SMHI hade lovat vindar från 
nordväst vridande mot väst 3 – 6 m/s vilket 
lovade lätt och bekväm segling.

Tre båtar kom till startplatsen vid BB-pricken 
NO om Torsholmen. Tut i luren och så var vi 
iväg. Vinden lyste emellertid nästan helt med 
sin frånvaro och inte någon båt hade kommit 
mer än något hundratal meter från startlinjen 
efter en timme. I stället bjöds på alla på en 
360 grader snurrning av den lilla vind som 
fanns.

Man ska inte ge sig! Efter en timme kom en svag 
vind från sydost. Andreas och Madelene drog sig 
nordvart medan Micke och Anneli gick söderut 
och själva valde vi medelvägen och gick ostvart. 
Olika strategier – det här kan bli intressant!

Solen gassade och sittbrunnen blev het som en 
ugn. Lunch och fika medan vi gled fram i 
sakta mak.  Så småningom bestämde sig 
vinden för ost med en dragning på nord. På 
Singöfjärden fick vi sällskap med flottan som 
seglade Tulka Race. De hade pricken Vingen 
som rundningsmärke medan vi seglade mot 
Medholmagrund som vi lyckades hålla precis 
mot. Vinden ha nu ökat till 3 – 4 m/s och vi 
började gör god fart. Frågan var hur det såg ut 
vid Torsholmen / målet. Om det var lika dåligt 



där som på förmiddagen så var det bäst att hålla sig i närheten. 

Det visade sig vara bättre än på morgonen så vi hann med ett extra varv till Galtgrynnan och Byttan 
och med 2 minuter tillgodo passserade vi mållinjen. Vi kom alldeles efter Micke och Anneli.

När vi passerade Byttan satt en örn på det 
vissnade trädet och tittade på oss när vi 
rundade skäret med några tiotals meter 
tillgodo. Anneli och Micke hade sett två 
örnar (med fotobevis!) så i den grenen 
besegrade de oss.

Samling vid Bergskär för ihopräkning 
och korvätning. Bergskärs alldeles egna 
hustomte Uffe tog emot och tände grillen. 

När de seglade distanserna räknats ihop 
och korrektioner gjorts så hade Andreas 
och Madelene seglat 13,7 M i sin 
Sunwind 20, Micke och Anneli 13,8 M i 
Albin Viggen och själva hade vi lyckats 
få ihop 14,4 M med vår Compis. Den 
seglade distansen var kanske inte så imponerande men det blev riktigt jämt till slut trots olika 
strategier.
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