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Sommarens höjdpunkt
SM i H-båt & C55

TEXT BOSSE HOFFSTEN

Så blev det då äntligen dags för 2021 års största seglingsevenemang i Västervik. Svenska
Mästerskapen för H-båtar och även för C55:or. När ekipagen kom på torsdagseftermiddagen och
kvällen, var Glenn Söderholm och jag, Bosse Hoffsten med och sjösatte H-båtarna.
NÅGRA MASTADE PÅ medan båten stod
kvar på trailern, och några som inte hade
"gångjärn" vid mastfoten valde att masta
på vid mastkranen. Vi hälsade seglarna
välkomna och jag gladdes över att snart
skulle vi få tampas mot varandra. Ren
kappsegling på lika villkor.
Efter flitig träning och intrimning av
båten under våren och sommaren kunde
vi äntligen segla ut mot Lusernafjärden,
där årets SM skulle seglas. Ombord i vår
båt var det Oscar Linde som seglat i huvudsak fördäck på H-båten sedan 2016,
då jag köpte den och som blivit mycket
duktig på både fördäck, samt som segeltrimmare och taktiker. Brunnsgast var Oliver Falk, som seglat med sedan hösten
2020. Oliver har utvecklats mycket under
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sin första tid ombord, vilket är riktigt roligt
att se. Att vi kallar oss Team Snickarlådan
beror på att vi är tre byggnadssnickare.
Vädret var kanske inte det bästa på fredagen, regn och blåst var det som väntades. Prognosen hade vi följt under mer än
en vecka, med förhoppning om att få fina
seglingsförhållanden.
Jag hade varit med i SM-kommite´n
där vi arbetat under vintern och våren för
att få till så bra arrangemang som möjligt.
En duktig stab med funktionärer och seglingsledning hade satts samman, så att allt
skulle klaffa så klanderfritt som möjligt.
I H-båtsklassen var det från början 16
båtar anmälda, men när seglingarna började kom det att ligga tio båtar på startlinjen. De flesta välmeriterade och med

stor erfarenhet, så konkurrensen var hård.
Innan själva SM-seglingarna började,
var det ett Tune up Race, där de tävlande
har möjlighet att testa sina trim, och inte
minst få känna på konkurrensen.
Vi seglande en kryss-länsbana, där vi
avslutade med en läns och en kort slör före
målgång. Vi låg fyra eller femma före sista
rundningen, men där missade några båtar
att det faktiskt var målgång, även vi, men
Oscar uppmärksammade att vi var på väg
åt fel håll, så vi föll snabbt av mot mål och
kunde komma in som andra båt. Härligt!

för oss H-båtar
märktes den laddade stämningen då många
hade tänkt sig en snygg lovartstart. Fri från
trängsel. Det blev istället ett mindre kaos
VID FÖRSTA STARTEN
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SM-vinnarna, Team Edman.
Foto: Jan Olsson.
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där vi i Team Snickarlådan, var inblandade. Vi och Team Björnligan från
Malmö, drog de kortaste stråna och blev
trängda utanför startfartyget, som fungerade som styrbordsmärke vid starten.
Det var bara att segla runt och starta
efter de andra. Det kändes allt lite orutinerat. Jag vet ju att där ska man inte vara. Inte
en gång till på det sättet. I den friska vinden
slutade vi som 7:a. Inte bra. Skärpning!

ungefär
samma förhållanden som första. Nu gällde
det att inte klanta till det i starten, som är så
viktig. Nu försökte jag placera båten mitt
på linjen, men vi kom in lite för tidigt och
tvingades glida längs linjen bort mot babordsflaggan, vilket resulterade i att vi kom
iväg utan bra fart. Min Bror Roger, som var
ute och tittade på seglingarna, berättade efteråt att vi krängde mycket mer än övriga.
Det visste jag, men inte att det var så påtagligt. Det resulterade i att vi tog hem
ännu mer i akterstaget och att gastarna försökte hänga snyggt, vilket i H-båtsammanhang betyder att knävecken är vid relingen
och skinkorna nere mot bordläggningen.
Vår besättning är egentligen för lätt för

ANDRA SEGLINGEN BJÖD PÅ
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rådande vindar, men vi försöker kompensera det med att skota rätt, slå på vindskiften och ha kul ombord. Så kul det går,
när benen och ryggen värker. I den andra
seglingen kom vi i mål som sjätte båt.
Med facit i hand fick vi senare räkna bort
de två första seglingarna.

TREDJE OCH SISTA SEGLINGEN för dagen

var lika blåsig med vindar mellan 8 och 15
meter per sekund. Det var inte lättseglat,
eftersom det var väldigt byigt med täta och
snabba vindskiften. Nu hade vi lite bättre
fart och började komma in i att segla under
dessa förhållanden, samt att den där första
osäkerhetskänslan började lägga sig. Vi
var tuffare i starten och även när det hettade till vid rundningarna. Efter en rafflande segling gick vi i mål som fyra, vilket
kändes bra inför lördagen och söndagen.
Nu kände vi att vi var med, och de mentala
spärrarna hade släppt.
På fredagskvällen var det After Sail på
Slottsholmen, där bland annat dagens spikpriser utdelades. I H-båtsklassen var Henrik Edman med sin besättning suveräna.
Lördagen bjöd på samma hårda vindar
och mera regn. Det var aviserat fem delseglingar för dagen. Emellertid fick vi besked om att det skulle bli ett längre
lunchuppehåll. Vi anade att det kanske
skulle fattas ett beslut om att ställa in de två
seglingarna på eftermiddagen, eftersom
vinden skulle tillta. Detta särskilt för C55seglarna, då de har 12 m/s som maxgräns,
eftersom båtarna inte är byggda för hårt
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väder. En mindre bra start gjorde att vi inte
kom iväg så snabbt som vi ville. Inga direkta andra missar på banan. På fjärde seglingen går vi in som sexa. Nu känner vi att
vi har bra båtfart, men måste skärpa upp
startförfarandet, samt segla vår segling och
vara mer observanta på vindskiften.

en bra
start på mitten av linjen, men missade att
det kom en båt för styrbord när vi stagvänt.
Det blev lite tumult ombord eftersom jag
blev tvungen att blixtsnabbt slå tillbaka för
att undvika kollision. Nu var det kört,
trodde jag, men Oscar påpekade att "nu
kommer vi igen och seglar båten. Bara sköt
styrningen du!". Efter hand kom vi upp så
vi hade tätbåtarna precis framför oss. Nämnas skall, att vi inför dag två, tog hem maximalt i häckstaget och jobbade mer med
storskotsvagnen än på fredagen. Även om
vi inte kunde väga upp båten lika snyggt
som flera av de andra H-båtsbesättningarna, märkte vi att vi hade bra båtfart. Nu
gick vi i mål som femte båt. Bra? Njae.
Segling nummer sex, och vi hade nu
gjort flera starter där vi kom uppifrån
styrbord om startfartyget. Vi seglade ner
och korsade de andra båtarnas kurs, då de
var på väg mot startlinjens styrbordsdel. Vi
gick en underbåge så vi kom upp mot mit-
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Vi är båten 554, kom 1:a i näst sista seglingen.
Båten med rödvitsvarta spinnakern är SMvinnarna, Team Edmans båt 591.

I FEMTE SEGLINGEN GJORDE VI
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bra och kunde hålla oss kvar i tätklungan,
vilket kändes bra. Vi är ju med i toppen nu!
Vilken känsla! Sista spinnakerbogen var
tight med båtar runt oss. Här gällde det att
inte bli täckt, och att skaffa oss en babordsposition inför rundningen, Vi knep
två båtar av tätklungan och gick i mål som
fjärde båt. Nu var vi nöjda, och vi kände att
vad som helst kunde hända. Skulle dagens
två sista seglingar annulleras efter lunch-

Mitt diskbråck höll sig skapligt i schack.
Mycket tack vare mina hemmafixade
snickarbyxor med insydda tjocka neoprenplattor från knävecken till skinkorna.
Funkar jättebra :)
På lördagskvällen var det Regattamiddag på Slottsholmen. Bra uppslutning och
mycket diskuterande om hur seglingarna
hittills varit. Även efter lördagens seglingar stod Team Edman med tre spikpriser. Av de som höll anföranden under
kvällen, var Svenska H-båtsförbundets
ordförande Björn Olsson, tillika skeppare
hos Team Björnligan. Han meddelade
också att nästa års SM kommer att gå i
Ystad, samt att VM kommer att hållas i
Varnemynde, som ligger bredvid Rostock
i Tyskland.

SMHI lovat
bättre väder både vad gällde regnet och
vinden. Dagen bjöd på regnfritt och vindar mellan 5-10 m/s. Vi gjorde hyfsat bra
starter i både sjunde och åttonde seglingen. I båda seglingarna fick vi placeringen 4:a. Vi tyckte då, att vi hade gjort
två relativt felfria race. Både med avseende på starterna och annat på banan, eftersom vi hade våra svåraste konkurrenter
alldeles framför oss. Nionde seglingen,
och vi hade nu fått känslan av att vi faktiskt var med i täten och slogs. Vi gjorde
en jättefin start och efter några stagvändningar hade vi ledningen. Vad var det
som hände!? Nu jävlar fick vi inte dabba
oss. Jag hade svårt att hålla mig för både
INFÖR SÖNDAGEN HADE

FOTO: FILIP SJÖHOLM

En mycket långväga deltagare är båt 587 från
Östersund, där gasten Nils Axmon från Wikingarna är med och seglar.

ten av startlinjen, alldeles före start. Där
bromsade vi upp lite och några sekunder
före start föll vi av för fart och skar upp
över linjen när starten gick. Vi kom iväg
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Det var ganska svårseglat med hårda vindar. På bilden ses Göteborgsbåten 610 som har bekymmer
med vobbling.

uppehållet? Vid målgången signalerades
om hemsegling. Ett bra beslut tyckte vi, eftersom det tog på krafterna att hålla oss
uppe bland tätbåtarna i den hårda vinden.
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att vinden skralnat. Vilket skit! När vi slog
tillbaka var det försent och 579 gick förbi
oss. Före rundningen vid kryssmärket gick
även Team Björnligan förbi och vi lyckades inte ta oss förbi ner på länsen, utan
gick i mål som trea. Det var jäkligt tight
poängmässigt, från plats tre till plats sex i
resultatlistan, och vi kom på 6:e plats.
Efter seglingarna var det livliga aktiviteter vid kranen då båtarna skulle lyftas, för
hemtransport. Därefter blev det en mycket
trevlig prisutdelning på Slottsholmen.
Guld-, silver- och bronsplacketter delades
ut och vi fick gå fram och motta vårt spikpris för näst sista seglingen.

Från vänster, Oscar Linde,
Bo Hoffsten och Oliver Falk.

skratt och glädjegråt, men lyckades att
hålla koncentrationen på styrningen. Vi
hade hela fältet under oss, och både farten
och höjden var god. Bara segla på och bevaka, var vårt motto nu. Svårast var att
bevaka vår position på spinnakerbogarna.

och
gick i mål som 1:a. Vilken otroligt härlig
känsla! Efter fem säsonger i H-båten,
med ett antal srs-seglingar och fjolårets
SM i bagaget, tänk att vi slog Team
Edman som är Världsmästare!
Vi hoppades att detta skulle bli sista
racet, så vi kunde segla hem med en flott
avslutning, men eftersom de två sista seglingarna på lördagen inte blev av, skulle
det bli en segling till. Vi hade vår strategi
VI LYCKADES HÅLLA AVSTÅNDET

TOTALT VAR VI NÖJDA MED vårt SM,
och vi vet att vi har lärt oss massor, samt
att vi har haft väldigt roligt. Främst är
egentligen att vi är med i svärmen nu, vilket är jättekul.
Jag vill också tacka alla H-båtsseglarna
för fina kappseglingar, samt alla i organisationen för ett utomordentligt väl genomfört Mästerskap. Inte minst den rutinerade
tävlingsledaren Janne Furmo, som är en
skön profil och veteran inom området.
Hur det gått på seglingarna kan ses i
den rutan för resultat.

klar nu, och kom iväg fint i starten.
Fri vind och bra fart. Vi seglade på och
kom upp till ledning. Igen!
Team Edman hade seglat in, eftersom
de ansåg sig klara för SM-guldet, men vi
hade flera svåra kvar på banan. Närmast
efter oss var 579, vilka vi flera gånger
haft närstrider med och som vi låg lika
med. Vi gick ut på en babordsbog på
högerkanten med dem efter oss. Problemet var att det tidigare under dagen varit
fördel att gå på vänsterkanten av banan,
och där befann sig nu resten av fältet.
Skulle vi fortsätta att hålla 579 bakom oss
eller bevaka på bästa kanten?
Vi gick över stag för styrbords bog och
efter ett stycke kom vi in i ett "vindhål".
Dumt nog fortsatte vi bort åt vänster, trots

Bosse Hoffsten i
H-båten Wildnebba,
SWE 554.

Resultat - SM 2021 - H-båt
Pos Boat

SailNo

Club

HelmName

CrewName

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

Total

Nett

Peder Edman
Hannes Edman
Hanna Ström

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

(2.0)

(13.0
DNS)

23.0

8.0

3.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

(8.0)

(7.0)

4.0

34.0

19.0

4.0

(5.0)

(5.0)

3.0

4.0

3.0

3.0

5.0

4.0

2.0

38.0

28.0

2.0

3.0

3.0

5.0

3.0

5.0

(6.0)

3.0

(6.0)

5.0

41.0

29.0

(6.0)

4.0

6.0

4.0

6.0

(9.0)

5.0

2.0

3.0

1.0

46.0

31.0

(7.0)

(6.0)

4.0

6.0

5.0

4.0

4.0

4.0

1.0

3.0

44.0

31.0

8.0

(9.0)

7.0

9.0

6.0

7.0

7.0

5.0

6.0

77.0

55.0

(9.0)

7.0

8.0

7.0

7.0

9.0

6.0

9.0

7.0

82.0

60.0

9.0

8.0

8.0

8.0

9.0

8.0

8.0

86.0

66.0

(13.0
DNS)
13.0
DNC
13.0
DNC

(13.0
DNS)
13.0
DNC
13.0
DNC

13.0
DNS
13.0
DNC
13.0
DNC

13.0
DNS
13.0
DNC
13.0
DNC

13.0
DNS
13.0
DNC
13.0
DNC

13.0
DNS
13.0
DNC
13.0
DNC

13.0
DNS
13.0
DNC
13.0
DNC

111.0

85.0

130.0

104.0

130.0

104.0

1

Edman

SWE 591

MSS

Henrik Edman

2

Garbo

SWE 609

GKSS

Bengt Ramne

3

Team Björnligan

SWE 533

MSS

Björn Olsson

4

Team Emma

SWE 610

GKSS

Gunnar Seden

5

Hedvig

SWE 579

MSS

Torgil Falck

6

Team Snickarlådan

SWE 554

WSSW

Bosse Hoffsten

7

GranstenSailing

SWE 275

KSSS

Johan Gransten

8

Filur

SWE 587

Storsjöns SS

Niels Hedin

9

Tecmar

SWE 361

Gryts SS

Martin Åkerblom

10

SWE 568

Sigtuna BK

Tomas Movin

11

SWE 582

SS Sommen

Jörgen Lantz

SWE 561

LBF

Mattias Allroth

11
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Team Fregata

Martin Larsson
Sam Fredriksson
Peter Bårmann
Pontus Edlund
Pär Fagberg
Eric Sedén
Rickard Werner
Fredrik Larsson
Oscar Linde
Oliver Falk
Carina Göthberg
Christian Udd
Niklas Fröst
Nils Axmon
Michael Alamaa
Stefan Jonsson
Peter Ohlsén

(13.0
OCS)
(13.0
OCS)
8.0

(10.0) (10.0)

5.0

7.0

8.0

(13.0
DNC)
(13.0
DNC)

(13.0
DNC)
(13.0
DNC)

13.0
DNC
13.0
DNC

