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Lickershamns kombisegling
E

Ordföranden har ordet

n måndag i svag bris, regn med brunröda löv, visst det är ju vackert, men vad sa de
på rapporten egentligen?
Vädret är ju fantastiskt på sitt vis, man vet aldrig riktigt hur det blir men man kan ju
välja om man vill vara irriterad på det eller inte. Enligt någon undersökning bland
olika meteorologiska institut tidigare i somras verkar det som få av dem har träffsäkerhet bättre än 60 procent.
Kommer att tänka på när vi var på Bungeör i somras, där det finns en konstruktion
där man hissar olika symboler för vindriktning och styrka som varning för fiskare på
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Rolf Erixon har lyckats i år igen
med att ta hem SM-guld i A22,
Mälar 22 och i Neptunklassen.
Ett hat trick andra året i följd.
Rolf har nu tre raka i A22 och
två raka i de andra klasserna.
Inte nog med det, han vann också
Byxelkroken i en skärgårds 40:a.
När Slagsidan kommer ut har
Rolf också varit i Båstad och
seglat Mästarnas mästare där
hela seglareliten deltar. För en
sju - åtta år sedan blev han fyra i
det sällskapet. Rolf hoppas på att
Rolf Erixon i sin A22:a vid Lickershamn segling- vinnarsviten ska hålla i sig, om
arna där han vann hemseglingen i styv kuling med inte annat skulle det var en bra
Lördagen
den 10 november är det höstmöte
WSS klubbstuga,
klockan
32 minuter.
Bild:Evai Hägg
60 års present
den 8 16:00.
november.
Här kan du framföra dina synpunkter och åsikter om vår gemensamma framtid i WSS.
Elfrågan kommer upp på dagordningen med förslag från varvsgrupp i samarbete med
kommunen. Men viktigast av allt är att just du kan delta i samtal om Wisby segelsällskap
i båtvänners lag
Efter möte blir det samkväm och historier från sommaren framför kaminen.
Festkommittén, Stefan och Åsa Wramner kommer efter mötesförhandlingarna
att servera mat och dryck samt kaffe och kaka till priset av 100 kronor. Hjälp festkommittén att planera maten på höstmötet och anmäl dig till Stefan och Åsa, helst via e-post:
stefan@wramner.se eller telefon: 076-626 91 91, senast måndagen den 5 november.
OBS: Den som är gluten- och laktosallergiker,
anger detta vid anmällan.
The Keelhogh, baren, är givetvis öppen.

Välkommna
WSS Styrelse

Tre faldig SM–mästare för andra året
i rad - Rolf Erixon.
Läs mer på sid 7.

Sten Reutervik

Redaktion: Ordf. Ola Dahlberg och Thommy Bernquist. Tryck: I Visby.
Ansvarig utgivare: Ola Dahlberg Produktion: Thommy
Bernquist.
0498 - 21
16 75
Omslag: La Pinta angör hemmahamn efter Grönlandsresan. Bild: Thommy Bernquist
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La Pintas 4200 sjömila äventyr

”Trötta och våta efter sista dygnets påfrestningar förtöjde vi
utanför den lokala fraktskutan,
tände reflexkaminen och kokade varmt kaffe och vrängde av
oss flytoverallerna. Samhället,
ja hela landskapet var insnärjt
i en deprimerande drypande
väta. Vi kurade i ruffen, fikade
och var ändå upprymda över att
vi klarat av angöringen så bra
tillsammans.
Två timmar efteråt lättade dimman och landet förvandlades
till ett sagolandskap med en
by av färgglada hus byggda på
höga kullar bland glittrande
berg och prismatiska isformationer som flötute på fjorden.
Plötsligt var det sommarvärme
och vi insåg att vi faktiskt
angjort Grönland i blåklockans tid. Ska vi inte ta den
där champagnen nu frågade
Ragnhild.”

Nu har Wisby segelsällskaps förre ordförande Frode Falkenhaug och hans fru Gunilla kommit hem till hemmahamnen efter
en långsegling till Island som blev Grönland när de ändå var i
”närheten”.
Seglatsen gick till Shetlandsöarna, Färöarna, Island och Grönland.
Frode och Gunilla kastade loss från Visby redan den 3 maj i våras.
Färden gick runt Sveriges kust via Skagen och upp till Haugesund
i Norge. Därifrån seglade de ut över Nordsjön mot Shetland. De
följde den gamla segelrutten från vikingatid västerut över Atlanten
via Färöarna och Island.
Om seglingen till Grönland skedde med generösa sommarbrisar
visade sig Nordatlanten från en strängare sida under hemfärden.
Seglingen mot Reykjavik bjöd på kulingvindar i fuktigt väder
medan etapperna vidare mot Norge genomfördes under korta väder-

Trötta men glada var seglarparet
Gunilla och Frode Falkehaug
när de väl lagt till i Visby i slutet
av september efter sin långresa
till Grönland.

perioder mellan intensiva lågtryck och dålig sikt.
Familjen Falkenhug har tidigare gjort en tre år lång jorden-runtsegling med sin 32 fot långa mahognybåt, Havsörn 2:an ”La
Pinta” från 1965.
Förra gången de var i väg på långresa var de två barnen med, lika
så på denna resa, men inte den första etappen utan de mönstrade
på vid Färöarna. Totalt blev det 4 200 sjömil, vilket är nästan lika
långt som till Västindien.
Långseglingen till bland annat Grönland blev ett oförglömligt
äventyr för familjen. Besättningen bestod av barnen Ragnhild,
Jorunn samt Gunilla och Frode Falkenhaug. Ett äventyr som WSS
medlemmarna kommer få del av i vinter då Frode och Gunilla
kommer att berätta om resan. Datum meddelas senare i Slagsidan
eller på WSS hemsida.
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B-post

Föreningsbrev

Sedan 1883

Wisby mail cup 2012
Båtnamn
1 Explorer
2 Cecavi
3 QUESERA
4 Royal Rabbit
5 Vitesse
6 Gazell
7 Flyt
8 Razzle Dazzle
9 Red Snapper
10 Strax
11 Piano
12 VILJA
13 Strax
14 Endorfina
15

Båttyp
Express
Rival 22
Semona
Express
Dehler34
A22
Beason 31
Tailwind36
Hanse 301
Vindö 30
One off
Maxi 999
Vindö 30
OE36
Elan 333

Skeppare
Andreas Grönvall
Sten Reutervik
Kjell Eriksson
Uno von Corswant
Hans-Olof Palm
Rolf Erixon
Thommy Bernquist
Patrik Stjernström
Bengt Hägg
Filip Wenngren
Rolf Erixon
Rogert Claesson
Truls Nanneson
Karl-Henrik Fridblom
Tom Forsberg
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Båtnamn
1 Explorer

2 Cecavi
3 Red Snapper
4 Gazell
5 QUESERA
6 Royal Rabbit
7 Piano
8 Vitesse
9 Razzle Dazzle
10 Flyt
11 Strax

Båttyp

Express
Rival 22
Hanse 301
A22
Semona
Express
One off
Dehler 34
Tailwind 36
Beason 31
Vindö 30

Skeppare

Andreas Grönvall
Sten Reutervik
Bengt Hägg
Rolf Erixon
Kjell Eriksson
Uno von Corswant
Rolf Erixon
Hans-Olov Palm
Patrik Stjernström
Thommy Bernquist
Truls Nanneson

