
av Staffan Sollerhag

Östersjömaran har gått i graven vilket jag personligen tycker är synd. Jag håller inte alls med 
arrangören i Oxelösund att det behövdes en förnyelse. 
Östersjömaran krävde kanske lite krafttag och initiativ för att förbli den fantastiska segling 
som jag alltid upplevt den. 

Att sätta sig i båten och veta att jag har 600 NM framför mig utan stopp är en fantastisk känsla 
som måste upplevas. Att förbereda båten, bunkra och transportera till Oxelösund har under 
alla mina 8 år som startande i den nu begravda Östersjömaran alltid varit pirrigt och 
fantastiskt härligt. 
Nu är det slut och en nymodighet har dykt upp, Watski 2Star Baltic race, med ett stort startfält 
redan första året, 70 båtar anmälda och till slut 68 startande. Varför helt plötsligt detta stora 
intresse då Östersjömaran 2007 samlade endast 25 startande. 
Jag vill tillåta mig att spekulera. Ömaran har av tradition startat runt den 10 juni eller ca en 
vecka in i juni månad. Det är den ”sämsta” veckan på året kort och gott. Första veckan i juni 
med skolavslutningar, studentskivor, målgång samma helg som Roslagen Sea race startar, 
målgång bara två veckor före Gotland Runt starten samt midsommar i antågande. Många av 
oss vill deltaga i dessa aktiviteter och då uppstår en prioriteringssituation. Ni förstår nog 
själva. 2008 la man starten 1 ½ vecka tidigare, bort från alla konfliktsituationer och vips så 
hade man ett startfält som var tre gånger så stort som året innan. 
Kan konceptet i denna nya segling ha något med deltagarantalet att göra? Kanske, men jag 
tror att det har en mindre inverkan. Kan halveringen av distansen ha påverkat antalet 
deltagare? Jo, det tror jag, till en mindre del. Om man tittar på årets segling som drog ut på 
tiden ordentligt på grund av stiltje, så bröt 20 stycken deltagare av tidsbrist. Det är med stor 
sannolikhet dom 20 deltagarna som inte skulle ha ställt upp i den gamla Östersjömaran, och 
då har vi ca 50 stycken båtar kvar. 

Jag är klart negativ till det nya konceptet som går ut på 3 stycken delsträckor och två pit stop. 
Med nya konceptet bryts rytmen hela tiden, och man får starta om, och om igen. 
Jag älskar att komma in i den rytm som uppstår efter första dygnet i båten på en längre 
segling. 

Pre-starten. 



Starka krafter håller idag på att fördyra deltagandet av havskappsegling. Regelverket som 
skall följas: 
 
Villkor för deltagande 

• Båten ska ha ett LYS-tal ≥ 1,08 
• Giltigt (2009) Lyscertifikat för båt som erfordrar detta. Tänk på att det kan ta tid att erhålla certifikat! 
• Båten ska vara ansvarsförsäkrad 
• Minst en besättningsman ska vara medlem i klubb ansluten till SSF. 
• Besättningen ska bestå av minst två personer, varav minimiåldern för skepparen är 21 år och för övriga 

besättningsmän 18 år. 
• Dokumentation av erfarenhet från havssegling ska kunna visas upp. Se exempel på www.watski2star.se 
• AIS- alt ProEvo-transpondrar ska finnas inkopplade ombord (för hyra/köp av transpondrar se under ”övrigt”). 
• Säkerhetskraven enligt ISAF Special Reg 2008-2009 categorie 3, Mono/multihull with Life raft. 
• Undertecknad rorsmansförklaring

   
Vid första anblicken ser kraven helt okej ut.  En del punkter stör mig personligen och dessa
skulle jag vilja peka på. 
Senaste kraven är en AIS- alt ProEvo transponder. Varför, är en ödmjuk fråga som ingen kan 
svara på. Är det ett sätt att promota tävlingen, eller bara ett administrativt verktyg för att  
utomstående skall kunna följa tävlingen på webben. Oavsett anser jag att det är helt onödigt. 
Det finns inget säkerhetstänkande i att använda en ProEvo eller AIS transponder. På havet 
väjer inte stora fartyg för en seglare vare sig man har transponder eller inte. Störst först gäller, 
tro mig. Där faller transpondern platt fall. När det gäller som ett administrativt verktyg anser 
jag att arrangören eller ProEvo skall står för fiolerna inkluderat i startavgiften. Seglat har jag 
gjort i hela mitt liv utan dessa s.k. hjälpmedel och dessutom med en installerad ProEvo 2008 
som inte fungerade, och det har gått alldeles utmärkt. 
I vems intresse fördyrar man havskappseglingen? 

Nästa punkt och pålaga är att varje deltagare skall ha en handhållen VHF, varför då?
Ser inget säkerhetstänkande i detta heller. En handhållen VHF som tål vatten lika lite som en 
ordinär mobiltelefon är inget att ta med sig när man kliver upp i livflotten eller i värsta fall  
hoppar i drickat. Enbart en fördyrning. Men det står i ISAF Special Regulation att man skall 
ha en dylik apparat ombord, men jag ser inga problem att arrangören gör undantag även för 
den här punkten som så många andra.
Min sista punkt i gnälleriet blir hyrpriserna för livflottar. Att hyra en livflotte kostar ca.2800 
kronor för en vecka. Vi leker med tanken att inköp av en ny flotte kostar 10 000 kr och 
kostanden för ompackning efter 3 år ca.2000 kronor. Detta utgör totalt 12 000 kr på en 3 års 
period. Hyra för motsvarande 3 års period kostar mig 8400 kronor (3 x 1 vecka). Det tar mig 
4,3 år att betala utrustningen via hyrpriset. För uthyraren tar det 4,3 veckor eller 4,3 båtar att 
få in bruttopriskostnaden för en flotte. Ganska bra avkastning anser jag. Troligtvis mycket 
kortare tid då jag talar i termer bruttopris.

http://www.proevo.se/
http://www.trueheading.se/


Sjösäkerhetskompaniet AB 
heter företaget som sätter dessa höga priser. Dessutom har man differentierad prissättning 
beroende på i vilket sammanhang man kan tänkas använda livflotten. 

Nu fortsätter vi med själva seglingen.

Konceptet:

WATSKI 2STAR BALTIC 2008 SAILRACING WITH A FRIEND 
Start onsdag den 28 maj 

En båt två seglare – 300 sjömil. Det är dags för WATSKI 2STAR BALTIC, som i sommar går 
för 1: a gången. Uppehåll i Visby o Borgholm 5 - 6 timmar. 
Målgång sker under lördagen den 31 maj. 
Du startar i Oxelösund och vidare via fyren Gustav Dahlén, Landsort, Visby, Ölands Norra 
Grund, Borgholm, Gustav Dahlén igen innan målgång i Oxelösund. 
WATSKI 2STAR BALTIC är öppen för alla båtar med lystal >=1.08.  
Säkerhetsbestämmelserna motsvarar havskappsegling enl. kategori 3 (med vissa undantag)  
med livflotte. 
Varje delsträcka är också delsegling. Resultatet beräknas enligt platssiffra. 
www.watski2star.se  
Watski 2Star Baltic kan bjuda på både stillsam njutning och tuffa tag. Räkna med att det kan  
bli en tuff segling. Är du beredd att anta utmaningen?

Efter en lång tvekan inför det nya konceptet så bestämde sig Micke och jag att ställa upp. En 
preliminär anmälan hade gjorts i god tid och nu var det bara att betala in anmälningsavgiften. 

Båten sjösattes efter en som 
vanligt ordentlig vårrustning med 
diverse kontroller och 
förbättringar. Ny miljövänlig 
bottenfärg Neptune Formula hade 
applicerats efter att en ny primer 
målats på i botten. Motorn har 
isolerats mot inträngning av vatten 
vilket varit ett problem för mig 
och min Scampi. Efter ny 
konsultation med Sjöbergs Marina 
så visar det sig att det är ett känt 
problem för Scampin, när båten 
utsätts för långa och hårda babords 
bogar. Avstängningskran 

http://www.watski2star.se/


monterades på avgasslangen och så var det problemet ur världen för evigt. Vattnet tränger sig 
in i motorn bakvägen via avgasslangen, vattenlåset och via avgasventilen. 

Bubbel inför sjösättning med den nya bottenfärgen 
Neptune Formula. Ser ganska bra ut tycker jag men 
det skulle bli värre, mycket värre.

 

                                                                   

Starten 

Båtarna var uppdelade i sex olika startgrupper med oss låg lysare först och monsterbåtarna 
som HI Q ett antal timmar senare. Vindprognosen såg lovande ut dom första två dygnen men 
sedan skulle det förhärskande högtrycket sätta käppar i hjulen och förse oss med väldigt lite 
vind. 

Vädret var perfekt inför starten sol och syostliga 
vindar, skulle ge omväxlande korta och långa slag 
ut mot Gustav Dahlén. Därefter var det bara att 
sätta rak kurs (rhumb line) mot Visby. 

Första start gick 1600 och därefter med 
jämna mellanrum fram till sista startgrupp 
2030. 
Micke och jag var rejält taggade inför första 
delsträckan då vi visste att det var här vi 



skulle ha någon chans att placera oss. Prognosen för resten av veckan var inte direkt bra för 
oss som sitter i en hårdvindsbåt. Dessutom skulle höglysarna och dom större båtarna ha en 
klar fördel av det lätta väder som skulle komma att råda resten av seglingen. 

Vi kom iväg väldigt bra i starten. Bubbel ligger mitt i bilden, mitt på startlinjen utan någon i lä  
som skulle kunna hindra oss från att falla av för en snabb acceleration när skottet går. Vi ledde 
startfältet ut mot Gustav Dahlén för att så småningom bli omseglade av dom snabbare båtarna. 
Att sitta i en av dom långsammaste båtarna kan ofta vara enormt tålamodsprövande när man 
ser den ena båten efter den andra som seglar om en. Samtidigt finns där en fördel som innebär 
att vi ofta kämpar som besatta för att inte bli omseglade och därmed seglar vi ofta upp till vårt  
lystal. 

 Bästa seglarkompisen Gösta på väg att segla 
om oss i sin Avance 33.

Efter rundningen Gustav Dahlen var det 
dragrace till VBY. Med något lättade skot så 
var det bara att gasa på så gott vi kunde. 
Vädret var perfekt, vindstyrkan näst intill 
perfekt och vindriktningen gav oss i alla fall 
en hög fart och mjuk gång. 
Vi hade båtar runt omkring oss hela tiden på 
dessa första 89 NM. Ganska roligt skall 
erkännas och kanske var konceptet för den här 
tävlingen inte så dumt i alla fall. 
13tim 16 min som första delsträckan tog för 
oss gav en medelfart på 6,71 knop.   

Under detta första dygn var det omöjligt att sova. Den bästa överfart jag någonsin varit med 
om i kombination av första dygnet på havet och svårigheten att komma in i rytmen gör det 
svårt att komma till ro.  

Äntligen var vi framme i Visby. Trötta och 
nöjda gled vi sakta in i hamnen. Där låg 
många av våra konkurrenter men långt ifrån 
alla. 
På lys tid skulle det visa sig att det skiljde 
endast 1.05timmar mellan första och sista 
båt. 



Bubbel kom in 1tim 34 min efter första båt till VBY på seglad tid och med varierande 5-6 
timmars pitstop skulle många höglysare komma iväg före oss från VBY. Det är här konceptet 
med samlad målgång i OXS börjar spricka och nu blir differenserna bara större och större. 

Någon vidare vila blev det nu inte för oss då kaffet tagit slut redan på första sträckan. Förstår 
inte hur jag räknat och nu var det bara till att promenera upp till stora torget och inhandla nytt.  
En mycket trevlig promenad trots allt.

På promenaden runt hamnen passade vi på att titta 
på våra konkurrenter. Där låg Datscha (gula båten) 
en Class 40 båt som med sina 1.55 i LYS har en 
hopplös uppgift att kunna placera sig totalt i en 
sådan här kappsegling.  Det skulle också visa sig att 
lilla Bubbel med sina 1.09 låg långt före vid första 
preliminära resultatlistan. 



Klockan 13.16 gick vår nästa start mot Borgholm. Vädret från start var lika fint som första 
dygnet. Vinden hade vridit mot SV vilket 
innebar att vi direkt från start inte kunde hålla 
upp mot Ölands Norra Grund som var ett 
rundningsmärke. Vet inte om grabbarna på HI 
Q missat väderrapporten som sa att vinden 
sakta skulle avta och vrida mot S. Dom 
startade strax före oss och började kryssa villt 
söder ut för att positionera sig för en sträckbog 
mot ÖNG.  Vi amatörer accepterade att kursen 
låg en bra bit norr om rundningsmärket, men 
ju längre dagen tröt desto mer gick vinden mot 
syd och snart hade vi gott och väl tillräcklig 
höjd. 76 NM till Borgholm skulle ställa oss på prov eller åtminstone skulle sträckan testa 
vårt tålamod. Efter att återstoden av höglysarna seglat om oss ibland om lovart och ibland om 
lä kunde vi så småningom runda ÖNG och sätta kursen direkt Borgholm, då stängde någon av 
fläkten. Efter 26tim 16min gick vi äntligen i mål. Tiden ger oss en medelfart på 2.89knop och 
ner i Kalmar sund över ofta spegelblankt vatten.  Nu var vi som sagt nästan sist i kön av båtar 
och bättre än så kunde det inte bli. Dock hade vi en Cumulus och en IW31 som vi fokuserade 
på mer och mer. Att Scampin inte är någon blekskenare känner väl dom flesta till, men Micke 
och jag gav aldrig upp utan tog chansen att segla på när vinden stundtals visade sig. Så 
småningom närmade vi oss Borgholm norr ifrån och ganska nära Ölandskusten. Man får passa 
sig vid angöring Borgholm för det ligger ordentligt med grynnor norr om pirspetsen.          

Snabb bryggförtöjning och ett glatt hejande på alla kompisar som redan låg där. Upp till 
sekretariatet för en ankomstanmälan och ny starttid. Med duschgrejor under armarna fick vi 
nu överraskande möjlighet att själva välja när vi skulle lämna Borgholm. Vadåå??  Arrangören 
hade valt att frångå 5-6 timmars pit stopp och överlämnat till deltagarna själva hur långt stopp 
man önskade, allt för att kompensera den sena ankomsten till Borgholm. Vi blev lätt 
överraskade och var mentalt inställda på att softa med en dusch, äta i lugn och ro och därför 
valde vi 3 timmar i stället för 5. Med facit i hand skulle vi ha vänt och åkt direkt medans 
kvällsbrisen stod sig. Vi passerade mållinjen 15.32 och lämnade för start 18.32. Vi hade rätt 
fin bris vid starten och ytterligare ca 30 minuter sedan dog vinden ut. Nu började ett oändligt 
jagande efter vindkårar och det skulle vi få hålla på med ända upp till GD. Sträckan 
Borgholm-Oxelösund är 119 NM och tog för oss 46.21tim vilket utgör 2.56 knop i snitt. Som 
en kontrast seglade vi 2007 sträckan Kalmar – Gustav Dahlen på en fjärdedel av den tiden.

Solnedgång i Kalmarsund med Blå Jungfrun förut 
som blev till ett sjömärke som aldrig kom närmare 
och aldrig försvann akteröver. 

Kappseglingen bestod och vi kikade hela tiden på 
vår ETA Gustaf Dahlen. Vi var inte hoppfulla att 
hinna dit i tid då arrangören lagt en deadline till 
1800 söndag eftermiddag för senaste målgång. Vi 
var nu framme vid söndags förmiddag och ingen 
vind fanns i antågande. Vi skulle få hålla på så här 
hela sträckan verkade det som.



Vi var trots allt i gott sällskap som här på bilden. 
En IW31 som vi tampats med under hela 
seglingen höll oss sällskap. Om det bara hade 
blåst lite! 
Vi höll oss ganska nära land på vägen norr ut 
medans andra båtar valde att segla inomskärs 
förbi Västervik. Vet inte vad man hoppades på, 
men var det sjöbris eller vad man på äldre dar 
kallade solgångsvind så vrider den medsols under 
dagen för att på ostkusten nå en sydlig riktning 
på kvällen och sedan dö ut. Sjöbris bildas mellan 

temporära hög- och lågtryck som bildas pga. temperatur skillnader över land respektive 
vatten. I högtryck, högre temperatur över land, stiger luftmassan (termik) och fyller på 
”lågtrycket” över vattnet som har lägre temperatur och en nedåtgående luftmassa. Man får här 
en cirkulation av luftmassan mellan land och hav som bildar det vi kallar sjöbris. Sjöbrisen 
kan uppstå på olika avstånd från land men sällan mer än 20 km och aldrig enbart helt intill 
kusten som våra inomskärs konkurrenter chansade på. Vi tuffade på norrut så gott det gick.

Klockan började snart närma sig ett kritiskt klockslag. Vad vi vet är att vi har 12 NM in till 
mål efter sista rundningen GD. Med 5knop tar det 2,5 – 2.75 tim in mål och det var 
förutsättningar med en hyfsad vind. Nu blåste det ingenting alls. Vi letade efter 
molnformationer som skulle kunna skvallra om lite vind. Jodå, vi såg molnen men vinden 
orkade sig inte ner till oss, ännu.  GD låg framför oss inom räckhåll nästan hela denna långa 
söndag, men vi kom ju aldrig dit. Som i ett trollslag, ett omen, kände vi lite vind och sakta 
men säkert fyllde den på lite. Snart kunde vi hissa spinnakern mot GD och nu var klockan 

1400, chansen att hinna in i mål var 
minimal. Förra året bröt vi 
kappseglingen i exakt samma position, 
men då på grund av att vi hade 58 knop 
vind, en trasig motor och enbart 
bottenrevad stor. Både Micke och jag 
kände att det skulle kännas surt att bryta 
i år igen men nu för att det blåser för 
lite. Vi kämpade på och fick snart upp 
spinnakern. 
Klockan gick mot 1420 och vi trodde 
nog inte att vi skulle klara av det. Vi 
gippade runt fyren GD och som ett 
trollslag fyllde vinden på med rätt justa 

5-6 m/sek. Yes, nu klarar vi det. Vi höll spinnakern uppe även när det började bli brant, hon 
står väldigt fint på branta bogar om man skickar upp spinnaker bommen högt på masten. 

Vi passerade Kränkan NO, spinnakern fick 
komma ner och vi slappnade av. Vi bröt 
mållinjen 16.20. 
Från att ha drivit omkring på Östersjön i flera 
dygn så att vi trodde att vi skulle missa 



deadline för hela tävlingen, så fyller vinden på med kraft och riktning och vi får en resa från 
GD som jag tror är rekordtid för min del.  

Hur som helst så var vi nöjda och glada att ha gått i mål i år. Hatar att bryta tävlingar, men 
både Micke och jag har sunt förnuft och lider inte av dåligt sjömanskap.   

Väl framme och förtöjda gick vi upp till klubbstugan för den obligatoriska bastun, duschen 
och därefter pytt i panna med världens godaste öl till. Micke och jag fick ytterligare en 
bonusöl som vi hade innestående från 
föregående år då vi bara var 12 distans 
från allt det här härliga.  
Mätta belåtna och med inställd 
prisutdelning så hastade kompisarna Gösta 
och Hasse i Avancen och vi ner till båtarna 
för att inomskärs via Stendörren, norr om 
Öja, Nynäshamn ta oss hem till Stockholm 
och Kopparmora.

Hur gick det med min botten, kommer Ni ihåg?
Jodå, inte gick det så bra kan jag lugnt säga.  
En liten bit in i augusti såg jag bokstavligen hur det 
började växa på min båtbotten.
På med våtdräkten och med en metallskarpa i näven 
var det bara att hoppa i spat. Hade tyvärr ingen 
cyklop i båten så det blev till att skrapa så gott det 
gick. Resultatet har alla sett på KBK’s hemsida. 
Beppe hjälpte mig med bilderna då undertecknad var 
försedd med kamera utan blixt och vi alla kan dra 

oss till minnes hur sakta men säkert upptagningen skedde i år. Mörkret hade fallit och ger som 
jag ser det en ganska intressant bild på min båtbotten och hur bottenfärgen fungerade. 
Jodå, färgen fungerar hävdar Eco Marine, men däremot inte vidhäftningen. Vet inte om jag 
ska skratta eller gråta. 
Jag fick tillbaka pengarna, men givetvis ingenting för det arbete som jag lade ner för att få en 
fin båtbotten och ingenting för att sanera densamma.  Bokstavligen kostade det mig både blod
och svett.    

 

Så här ser hon ut just nu och en förebyggande 
epoxibehandling av skrovet förestår. Jodå, det är 
nog Beppe som övertygat mig att göra en dylik 
behandling när botten ändå är helt ren. 



Vad jag skall lägga på för bottenfärg till i sommar? Ärligt talat vet jag inte, fast helt säker är  
jag att Neptune Formula blir det inte.  

Hur det gick i kappseglingen? Vi kom på 35’e plats av slutligen 63 startande i vår grupp 
övriga var katamaraner. Måste nämnas att värsting båten Datscha kom på plats 39. 
Katamaranerna seglade i egen klass och egen bana.

Vinden är fri 


