SM i skridskosegling på Galten 2021-12-18
Årets sista möjliga SM tillfälle var lördag söndag 18 19 december. Tävlingskommittén hade
möte den 15 december. Positiva rapporter hade inkommit från Galten. Ingen nederbörd
förväntas. Prognos på svag men seglingsbar vind på lördag och kanske för hård vind på
söndag. Beslut att vi kör på Galten på lördag med reservdag söndag. För att hinna med både
ban segling och slalom (STS) på en av årets kortaste dagar drogs följande riktlinjer för
tävlingen.
Plats: Galten med utgång Sandabadet, Kvicksund. Skepparmöte 9:00 förstastart bansegling
10:00. STS startar senast 13:00. Prisutdelning 15:00.
Kitewing och Vintervindsurf startar samtidigt och kör två heat på en tvåvarvsbana.
Kite, Draksegel och öppna klassen startar samtidigt på en tvåvarvsbana. Draksegel kör två
heat. Kitarna, som inte seglar STS, kör så många heat som möjligt när Draksegel, KiteWing
och vintervindsurf kör STS. Nytt för i år var att Kiterna hade en längre bana med ett
kryssmärke bortom övriga klassers kryssmärke.
Vinden varierade under dagen mellan 2 och 4 m/s med ett vinduppehåll runt tolvslaget. Isen
med betryggande bärighet var hård och jämn men blöt. Blackens Isseglare ställde upp med
funktionärer som också hade satt banan tidigt på morgonen.
Till start kom det 26 seglare: 4 Drakseglare, 8 KiteWingar, 5 Vintervindsurfare och 9 Kitar.
Progamet höll och tävlingarna gick efter plan. Allt fungerade. Protokollföringen sköttes av
Gunnel Lagerstedt med hjälp av Lasse Wall och Mikael Petterson. Start med hare enlig
följande:
5 min innan start upprepade visselsignaler och höjd flagg vid länsmärket. Visselsignal med en
minut kvar. Vid start sänks flaggan och haren börjar segla. Kitarna som seglade många heat
(7) var mycket nöjda med start proceduren. I den öppna klassen seglade Carl Svedberg. Han
var dock enda seglaren i klassen. Carl med vingseglet var dock snabbast av alla. I
damklassen, KiteWing, var Jenny Back ensam dam.
Plakettutdelning i solnedgången vid Sandabadet. Ett särskilt tack till funktionärerna Gunnel
Lagerstedt, Lasse Wall och Mikael Petterson.

