Loftahammar 2014-11-10

Översänder en sammanfattning av årets Cr"rp i match race seglingarna på Vivassen nio företag
deitog med egna besättningar eller med inlånade besättningar. De inlånade besättningarna
bemannade båtarna och seglade åtta delseglingar under augusti månad det innebar att samma
besättnirrg kunde representerade olika företag, här mixade vi besättningama så man inte kunde
favorisera ett speciellt företag när man var utlånad genom att segla dåligt.

Väl fiamme vi semifinalen se resultat listan steg spänningen och här var seglarna riktigt
taggade överraskningen i semifinalen var Sjökrogen som seglade hem segem i grupp 3 med
lånad besättning.
Fölf ande företag seglade

till

sig en plats i finalen.

Anders Trä som under hela seglingen seglat med egen besättning och gjort bra ifrån sig var
favorit tippade inlor finalen.

ICA Kusten toppade sitt lag inflör llnalen med en styrman som seglat på de stora haven och
kände självklarl segervittring därigenom.
Sjökrogen med en mixad besättning fiån Ca: Skogsservice och Joakim Eskilson Bygg AB
blev ett oskrivet kort inför flnalen och som skulle kunna störa den favorittippade båten.
Finalseglingens sista slör ner mot det sista märket blev en rysare både ICA och Sjökrogen
seglade över törväntan med sina iånade besättningar och Anders Trä 1åg illa till, efter sista
rundningen hade den inlånade styrmannen på ICA båten svårt att hålla rätt på kursen till
mållinien och besättningen på Sjökrogen båten fick stora problem med storskotet efter den
sista rundningen och här visade Anders Trä båten genom den gemensamma skickligheten om
bord hur man seglar hem Cupen ETT STORT GRATTIS TILL SEGERN. Bildgalleri tiån
seglingarna hittar du på vår hemsida.

Vi

hoppas få se er på banan kommande säsong och de övriga företagen i Loftahammar som av
olika anledningar inte kom med i årets seglingar, nästa års kvalseglingar kommer att starta
under våren och det innebär då att det blir flera tillf;illen för löretagen att kunna vara med och
kvala in till semi final och final under Loftahammars dagama.

Avslutningsvis vill vi tacka de öretag som varit med och passar på att önska alla
en
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