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Så är det snart dags igen för Gotland Runt för Oriole. I år är det extra roligt för vi är fyra st 
Omega 42:or som deltar. För oss blir det femte gången med Oriole. 
I år lite vingklippt. Vid påmastningen så råkade jag skada mina axlar. Veckorna gott och i god 
innan starten på GR ska jag göra ett litet ingrep och med hjälp av tidhållskirurgi, tråckla ihop 
några muskelfästen och senor som fått sig en smäll. Men det ska inte stoppa vårstart. Så 
klart så kommer det påverka vår segling, eftersom vi var tvungna att avstå både Öppet hav 
och Kolfiberrodret. Ingen träning! 
Som tur är har jag i år en väldigt rutinerad besättning, så jag kommer få en lugn resa runt 
Rosornas ö. Sen kan man säga att jag fått en ordentlig mental träning. 
Min besättning består av: 
Anders Gille, som nu gör sitt tredje GR på Oriole. Innan det så har vi seglar både mot och 
med varandra på ett antal Smaragd SM. Anders är motorn ombord, vi känner varandra så väl 
att inga ord behövs när saker ska ske. 
Göran Bobäck, behöver ingen större presentation, seglat det mesta och är klokheten 
ombord. Var med förra året och precis som Anders kunde dom välja vilken båt som helst att 
segla GR med. Men väljer en Omega 42:a från 1981. Kan det bero på värmaren? 
Roffe Hagström, båtens mood-maneger och coach och mannen som aldrig ger ett surt 
leende. Seglar sitt tredje Gotland på Oriolekryssaren.  Gillar dock inte är spinnakern ska upp. 
Kristoffer Alfredsson, äger själv en Omega 42. Var med och seglade Visbypokalen förra året. 
Stark och lyhörd, gillar lagsport som förre detta målvakt i AIK. Så glad att Kristoffer vill vara 
med som just blivit pappa. 
Anders Lundh, är med för första gången på en båt han seglat sen barnsben för jag köpte 
henne av Anders pappa. Anders har seglat fyra GR tidigare, men nu ska han få segla på ”Den 
äkta varan”.  
 



Inför årets seglingar så har jag inte gjort några direkta förändringar på båten. Så klart sett till 
att vi har en fin botten. Jag fortsätter att envisas med att segla med själv-slående fock, stor, 
spinnaker och code 1. Vet att jag har bra fart i båten om det inte blåser för lite. Då kan jag 
sakna en 110% fock, framför allt på kryssen. Så vi kommer ha lite olika segelsättningar på de 
båtar som deltar och det ger också lite olika SRS-tal. Sen vi alla ett missat vidskift kanske har 
större betydelse. Men det ska bli kul att utvärdera våra resultat efter seglingen. 
 
Oriole SWE 106  1.026 
Wilma SWE 55  1.033 
Megan SWE 150 1.038 
Aniara SWE 130 1.038 
 
Skillnaden är inte så stor i seglad tid över 350 distans. Vi som har lägst SRS-tal kommer 
behöva minst en timme innan i mål, det kommer inta vara lätt. 
 
Megan är snabb, senast hon deltog på Gotland runt kom hon tvåa i sin klass. Megan har en 
liten annorlunda rigg än oss andra, större förtriangel är en sak. Vilket antagligen är rätt på 
vår båt. Jag har försökt att kompensera det med ett stort storsegel. Aniara som har samma 
SRS -tal beror nog också på en 110% fock samt maxad spinnaker. 
 
Det ska bli väldigt roligt att segla GR i år med fyra Omega 42:or i fältet. Jag vet att vi kan 
hävda oss ibland alla nya lätta konstruktioner. Kom ihåg att våran bår ritades av Peter Norlin 
1979.  
 
https://omega42.se/wp-content/uploads/2021/10/Search-Magazine.pdf 
 
 

 


