
RESULTAT Enen Race 2010 
Lördagen den 21 augusti gick den traditionstunga Enen Race av stapeln.  
(bilder finns längst ner på sidan) 
 
Trots att vädret åtminstone på morgonen kunde avskräcka den mest entusiastiske, samlade startfältet 
13 båtar. Med god erfarenhet från i våras seglades s.k. omvänt LYS. Det betyder att när 
seglingsledningen bestämt banan och uppskattat vindstyrkan räknar ett dataprogram ut vilken idealtid 
respektive båt skall ha utifrån sitt LYS-tal. Sedan startar man med sådant tidsintervall att alla teoretiskt 
skall gå i mål samtidigt. Men som tur är blir det variation i fältet så båtarna kommer in med visst 
mellanrum. Fördelen är att den ordning som båtarna kommer i mål  också blir slutresultatet vilket gör 
det extra spännande för oss på landbacken (förutsatt att inga protester eller andra korrigeringar 
behöver göras).  
 
Protester blir det inga i denna gentlemannaförsamling utan från landbacken såg allt ut att gå lugnt 
tillväga. Framför allt starten blev lugn med nästan 20 minuter mellan första och sista startande. 
Seglingen avgjordes främst på slör och halvvind, medan kryssarna var ovanligt jämna. Några fick 
känna på riktiga broachar i de tidvis hårda vindbyarna när segelyta och storskotning inte alltid var 
optimala. I mål skiljde det sedan mindre än åtta minuter i hela fältet och allra tätast var det mellan 5:an 
och 6:an där det bara skiljde ett par sekunder på en seglad tid av ca 75 minuter. Även mellan 1:an och 
2:an var det tätt med en tidskillnad på 5 sekunder, så LYS-talen är kanske ganska bra när allt kommer 
till kritan.  
 
Bra seglat av alla i den kraftiga vinden med en del luriga vindvrid. Seglingsledningen fick ta emot 
seglarnas applåder mycket väl och trevligt genomförd segling. 

Hela resultatlistan ser ut enligt följande: 

 1      Impuls    Stefan Fässberg    
2      Maxan    Johan Assarsson 
3      Elfin    Bo Elfstrand 
4      Amadeus Kjell  Persson 
5      Salta Malin  Philp  Philp 
6      Snövind       Max o 

Michael 
Petersfeldt  

7      Matilda         Håkan Persson     
8      Filur             Lena Danielsson 
9      Caprice        Anders Elder 
10    Peanuts II Mats Olsson 
11    Mistress      Henrik Jansson 
12    Gumman     Jan Caiman 
Utgått    Larana    Martin Hansson  



 
 



 
 

 



 

 


