Team Wilma
Vi är ett gäng som seglat Gotland
Runt några år, senast med en Dufour
34. I år tyckte vi att det var dags att
prova med en annan båt och valet föll
på Omega 42:an Wilma. Wilma är en
pigg tjej på 41 år (yngre än alla i
besättningen) som tidigare hette
Skinfaxe. Det är fjärde säsongen med
Wilma, jag, Peter, seglade tidigare
M30 och Passad och har fortsatt med
lång-smalt. Vi har mest kappseglat
shorthanded med Wilma, Nordic
Yacht, 2Star och Kolfiberrodret så det
blir nytt för oss att vara full crew på
Wilma och vi undrar lite hur vi ska
rymmas med alla grejor.

I Gotland Runt besättningen ingår min sambo Erika som har en H-båt som vi
onsdagskappseglar med, Micke som seglar en Dufour 34:a, Maria som har en
Dehler 32:a och Per och Kattis som seglar shorthanded med sin Dehler 35:a. Alla är
42+ 😊 och gillar att kappsegla och träna regattamiddag. I år har vi värmt upp med
Öppet hav med hela besättningen och några kvällsträningar. Vi har också fortsatt
med shorthanded på 2Star och Kolfiberrodret. Vi äter inte frystorkat utan gillar en
varierad meny gärna med mycket snacks och kaffe.

När jag köpte båten
fanns en äldre
självslående fock (som
skörades första helgen)
och en gennaker med
strumpa. Vi köpte ny
självslående fock men
fick aldrig någon
ordning på gennakerstrumpan, antingen
fastnade den nere eller uppe och efter att
ha trålat den två gånger så sålde vi den. I
stället köpte vi en begagnad spinnaker
vilket är både roligare och snabbare. I år

kompletterade vi med en ny 110%-fock och en Code 1 (orange). Alla segel är nu
inmätta och mätbrev uttaget, tyvärr har jag inte vägt båten vilket säkert skulle sänka
SRS:et något. Inför Raymarine2Star förra året blev det mycket fix med
säkerhetsutrustning och kurser men nu är Wilma fullt utrustad.

Det ska bli spännande med fyra Omegor på Gotland Runt. Oriole vet jag är snabb, vi
har fått stryk på Kolfiberrodret tidigare. Megan har jag seglat mot med min Passad på
kvällskappseglingar på Baggen och Aniara mötte vi på Kolfiberrodret i år.
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