
Jubileumsregattan Omega 42 den 26 – 27 maj 2018 

Text: Göran Haglund     Foton: Ulf Aronsson, Per Henricsson, Bengt Hunyadi, Göran Haglund 

I år blev vi Omega 42-seglare specialinbjudna till kappseglingen Peter Norlin Memorial där 

annars bara träbåtar får vara med. Orsaken till inbjudan var naturligtvis att Omega 42 – 

Peter Norlings mästerverk och hans egen favoritbåt – fyller 40 år i år.  

När vi fick inbjudan undrade arrangörerna – SYS (Sail Yacht Society) – hur många båtar vi 

skulle kunna tänkas bli? Vi i styrelsen tippade på 10 – 12 båtar så när vi samlades hela 18 

båtar i Wasahamnen på fredagen den 25 maj så var det en stor positiv överraskning att så 

många ville vara med. Inte minst var det roligt att två danska Omega 42:or tidigarelagt 

semestern för att segla upp från Danmark för att delta i jubileet. 

 

 

Trångt men trivsamt i hamnen med 18 Omega 42:or 



Samling på fredagkvällen blev det på Urban Andréns och Elisabeth Tysks stora tvåmastade 

fritidsskepp/bostad Karolina där Sällskapet bjöd på bubbel med tilltugg.  

 

 



 

Ordförande Lars G Karlsson hälsade alla välkomna och Urban Andrén (tidigare ordförande i 

Sällskapet och tidigare ägare till SWE 45 Tindra) berättade om Karolina som har sin 

hemmahamn i Wasahamnen och som han också bor på sedan några år. 

 



Det fantastiska högsommarvädret som rått hela maj medför ju (tyvärr för oss seglare) att det 

kan bli lite dåligt med vind. Detta drabbade också lördagens seglingar där ingen kom i mål 

innan maxtiden gått ut trots en avkortad bana. Men alla 18 Omega 42:orna hann dock visa 

upp sig, kryssa ut mot och även runda fjäderholmarna innan repet drogs vid Blockhusudden 

och det bara var att starta järngenuorna och puttra tillbaks mot Wasahamnen. Här nedan är 

lite bilder som visar att det trots allt gick att segla även om medelfarten låg kring en knop. 

 

  



 

  
 

 



 

 



  
 

Innan lördagens regattamiddag så blev det återigen samling på Karolina för vin, öl och 

tilltugg. Den här gången var det dock inte Sällskapet som bjöd utan SYS och även de som 

seglar de gamla fina träjakterna deltog. Efter middagen så bjöds det både alkoholfria och 

alkoholhaltiga drycker ombord på båtarna och på Karolina. En och annan seglare såg också 

ut att vara lite rund under fötterna innan det var läggdags. 

Söndagen bjöd på betydligt bättre vindar på mellan 3 – 6 m/s från NO. Hela banan kunde 

seglas utan några problem med maxtider. De klassiska jakterna startade med jaktstart dvs. 

individuellt efter SRS-tal. Vi Omega 42:or seglade ju inte efter SRS (Svenskt Respit System 

dvs. efter handikappsystem) utan som entypsbåtar dvs. först i mål vinner. Men då vi var så 

många Omega 42:or gick det inte att lägga en tillräckligt lång startlinje för att alla skulle 

kunna starta samtidigt (begränsningar fanns från Stockholms Hamn om hur lång linje som 

kunde läggas med hänsyn till övrigt båt- och fartygstrafik). Vi fick därför starta individuellt 

med en minuts mellanrum i segelnummerordning. Av artighetsskäl fick också de danska 

båtarna starta först.  

Här är lite bilder från söndagens seglingar. 



 

 



 

 



 

 

 



Vinnare blev Fredrik Lindström i SWE 158 Megan före SWE 185 Marietime.  Hela 

resultatlistan finns sist i dokumentet. Här följer lite bilder på prisbordet och en del av 

pristagarna. 

 

Prisbordet var imponerande- förstapriset bland Omega 42 var en jubileumsplunta och 2 – 5 

pris varsitt jubileumswhiskyglas. 

 

Vinnare SWE 158 Megan 



 

2:a SWE 185 Marietime 

 

3:a SWE 106 Oriole II. Priset tax emot av Peter Norlins son Markus Norlin som seglade på 

Oriole II. 



 

4:a SWE 111 Pepita 

 

5:a SWE 201 Joy 

 
6:a SWE 99 Alvina 

 
7.a SWE 303 Anandra  

10:a SWE 103 Trollflöjten 



 

 
 

 
 

 
 

 
11:a SWE 137 Springeren 

 
13:e SWE 304 Melodi 

 
14:e DEN 24 Waterqueen 

 

Resultatlista 

1. SWE 158  Megan 1.36.18 

2. SWE 185 Marietime 1.37.21 

3. SWE 106 Oriole II 1.40.02 

4. SWE 111 Pepita 1.40.27 

5. SWE 201 Joy 1.41.13 

6. SWE 99 Alvina 1.41.57 

7. SWE 303 Anandra 1.42.25 

8. SWE 61 Vindiana 1.42.37 

9. DEN 110 Bibs 1.43.59 

10. SWE 103 Trollflöjten 1.45.24 

11. SWE 137 Springeren 1.46.16 

12. SWE 80 Carmen 1.47.07 

13. SWE 304 Melodi 1.48.27 

14. DEN 24 Waterqueen 1.49.27 

15. SWE 25 Thalatta DNF 

SWE 2  Kalitsa DNS 
SWE 11 Vitesse DNS 
SWE 108 Magnolia DNS 
 

 


