
Allsvenskan i segling första omgången avslutad, USS på delad åttonde plats
Söndagens sista race, det 15e, efter tre dagars segling skulle avgöra om det skulle bli en eventuell finalsegling för
laget. En 2a plats och USS skulle vara bland topp 6 båtarna som skulle göra upp, men tyvärr hade Uppsalalaget
inte marginalerna på sin sida och slutade 4a.

Tuffa dagar
Tre tuffa dagar med intensiva matcher bland meriterande toppseglare var vad de 17 deltagande klubbarnas seglare
hade att se fram emot. Örnsköldsvik bjöd - som i fjol på fina förhållanden. Sol och varma vindar som pendlade
mellan 1-7 m/s från väst-nordväst utmanade från start till mål under de 10- 15 minuter långa racen. De något
nyckfulla vindarna krävde fullt fokus från start till mål, en ledning kunde snabbt förvandlas till en 6e plats om man
slappnade av för en sekund, berättade USS teamet som bestod av rorsman Mikael Gelin, taktiker Thomas
Tännström, trim Andreas Seger och fördäck Charlotte Bornudd Gelin. Efter 15 seglingar skiljde endast 5 poäng
mellan 5e och 12e plats.

Stort motstånd
Laget seglade ganska jämt över de tre dagarna. Höjdpunkten en spik men ingen 6e plats. Inga stora misstag i något
av racen utan det var den hårda konkurrensen och de erfarna teamen från övriga klubbar som var det största
motståndet. Alla är överens om att det är en otroligt rolig tävlingsform och Uppsala håller sig väl framme bland
topplagen. IT företaget Gibon som genom inköpet av klubbens egna J70 banade väg för framgångarna har gjort det
möjligt för många seglare, unga som gamla att prova på en ny båttyp och seglingsformat.

Gbg i en klass för sig
GKSS var laget som utmärkte sig i toppen. Göteborgarna med sin OS satsande rorsman Carl P Sylvan var i en klass för
sig. Sylvan som till vardags seglar 49:er och hade OS 2020 som mål fick det svåraste att se fantastisk enkelt ut. Race
efter race, spik efter spik oavsett vindar malde de ner allt motstånd och hade efter två dagar en ointaglig ledning. I
finalracet motsvarade de förväntningarna och tog hem segern.

Tävla mot mästare
Det fanns en mängd meriterande seglare med i fältet. För den namnkunnige återfanns idel nya och gamla EM/VM
namn. Regerande allsvenska mästarna KSSS som tog en välförtjänt andraplats och var det lag som kunde ge Sylvan
en match, hade matchracingstjärnan Björn Hansen vid rodret. De öppnade riktigt starkt och var kanske rent taktiskt
stundom bättre än GKSS, som annars var det laget med bäst båtfart. Men KSSS gjorde några dyrbara misstag, och
med en förarglig 6a, var möjligheten borta.

Ett veritabelt getingbo
Nykomlingarna Runmarö YC seglade in på en tredje plats. Oblygt tog sig matchracinglaget in i getingboet och visade
hur man seglar snyggt i korta race, i duell med övriga båtar, och tog hem den ena topplaceringen efter den andra
med meriterade Hampus Appelgren vid rodret. Fjärdeplatsen gick till grannklubben ESK. Klubben är tillbaka i
allsvenskan efter några års uppehåll och gjorde det med stil. Teamet med erfarna CB66 seglaren Christer Faith-Ell
från Täby vid rodret tog en handfull spikar, och visade att de gärna är med och fightas om de fem Champions Leauge
platserna som står på spel.

Västerås nästa
Allsvenskan 2020 kommer i år endast avgöras under två omgångar. USS har en chans till att bättra på slutresultatet
och säkra upp målet att hänga kvar i allsvenskan. Nästa omgång går i Västerås och då seglar Pontus, Anna-Karin,
Christer och Joakim. Vi önskar dem all lycka till!
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