Harö Runt
Harö runt är en segling för allmogebåtar som traditionsenligt går av stapeln den 3e lördagen i juli.
De första åren gick tävlingen mycket riktigt runt hela Harö.
Det ändrades sedermera till en bana som gick ut genom
Tennhålet på Rödkobbsfjärden runt Stångskär och upp
genom Kärringpinan och fram till mål.
Efter några år skapades traditioner kring affären med
andra aktiviteter bl a loppmarknad till förmån för
Sjöräddningssällskapet, ett initiativ av Maj‐Britt Pihl.

Seglingen gjordes mer publikvänlig med en tvåvarvsbana på Norrsundet (Jag kallar den Haröfladen)
med start och varvning vid affärsbryggan
Vid årets segling ställde Göran Östlund upp som seglingsreporter. Med mikrofon och högtalare
informerade han publiken om tävlingens regler och aktuell ställning.
Seglingen är en handikappsegling där båtarna utifrån uppskattad förmåga startar vid olika tidpunkter.
Den båt som kommer först i mål vinner.
Seglingens egen Nestor och enväldige
domare Arne Strömberg meddelade
dagens Handikapp utifrån båt och vindar
på skepparmötet enligt följande:
Lillekan Valpen ett förminskat varv
Lillökorna 10 minuter försprång
Mellanökorna 5 minuters försprång
Storökorna startade 10 minuter efter
Lillökorna

I årets segling var vi 11 båtar, förra årets vinnare
Mellanökan Inez med Kjell Löfgren som Skeppare
såg ut att få en lätt vinst i år då den störste
konkurrenten storseglaren Göte Lindström inte
kunde vara med.

Kjell och Sara i Mellanökan Inez

Vinden växlade mellan nord och väst och var
ömsom lätt och ganska hård byig.
Starterna gick bra och spänningen var på topp.
Efter första varning av Manskär får Inez en
kastvind och kapsejsar! Då vi passerar ser vi Kjell
och Sara ligga simmande i vattnet och båten låg
upp och ner. Tillskyndande åskådare kommer till undsättning och bogserar båt och besättning iland.
Dessa borde ha årets Harö bragdmedalj.
Nu var årets favorit borta så tävlingen blev en öppen affär för övriga deltagare. Årets nykomlig Ewa,
en Mellanöka som Lasse och Pelle Östlund hade köpt, visade sig vara en mycket god seglare och hade
efter första varvet hållit avståndet på fem minuter till första Storökan Svarten. och hade bara Lillökan
Tjäring fram för sig
På andra varvet tog Ewa med Pelle och Anton
Östlund ledningen av de båtar som seglade två
varv och gick i mål 7 minuter före Ådan en
Mellanöka med Åsa Ekman som skeppare och 9
minuter för Storökan Svarten.
Detta var en mycket bra Haröpremiär för Ewa
och skepparen Pelle Östlund!
Snabbaste båten Mellanökan Ewa med Pelle och Anton i full
aktion

Samtidigt som ökorna har seglat sina två varv så
har
Lillekan Valpen med Björn Greitz som skeppare
snyggt seglat runt sitt förkortade varv och gått i
mål 2 minuter före Ewa så dagens segrare blev
Valpen med Björn Greitz som skicklig skeppare.
Kompletta resultatlistor och finns på Harö
Hasselös hemsida.
Lillekan Valpen med Björn Greitz årets vinnare i haröseglingen

I samband med seglingen så har Haröseglingen lotterier för skojs skull och för att få lite intäkter till
eventuella kostnader för seglingen.
Årets priser var en Vette gjord av Göte Lindstöm och 3*2 deltagende i sillsegling i augusti.
Det blev en lyckad tillställning, reportage kommer i nästa nummer.
Seglingen avslutades med prisutdelning där Björn Greitz tog över vandringspriset, en tavla av Björn
Lindroth Haröseglingens initiativtagare och grundare.
Vi ser fram emot nästa års segling den 20 juli.
Alla bilderna i den här artikeln är fotograferade av Lasse Nielsen lasse.kringla.pe@telia.com som har
äganderätt

Rolf Linnér Skeppare på Svarten den här
Dagen

