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Årsmøte, styresammensetning og verv
Det ble gjennomført årsmøte i Solinggruppa onsdag 21. januar. Ca
10 personer hadde møtt frem hos Henrik på Steenhuset for gjennomgang av 2008 og for å høre og diskutere planene for 2009.
Styret fra 2008 fortsatte også i 2009, med unntak fra Ulf Duus
Carlsen som gikk ut av styret. Det ble ikke funnet noen erstatter for
Ulf, slik at styret ble redusert fra 5 til 4 personer. Styret i Solinggruppa har i 2009 bestått av Johan Nyland (leder), Jan Kirkedam,
Hugo Røen og Martin Zeiffert.
Styret takker for året som har gått og for alle som stilt opp på dugnad ved våre arrangementer. Vi retter også en ekstra takk til personer som har hatt soling-relaterte verv i løpet av 2009: Preben
Asbjørnrød (styremedlem Norsk Solingklubb / medlem komité i ASF
for nytt seilanlegg), Jan Kirkedam (styremedlem Norsk Solingklubb),
Johan Nyland (leder for Torungen Cup/NoM Soling ifbm APL Race
Week) og Jan Krøger (ansvarlig økonomiprosjekt: Markedskraft).

Generelt
Som 2008 ble også 2009 et år preget av seiling ”as ususal”. Men
bytte av seildag fra onsdag til torsdag ga solingflåten mulighet til å
seile både günder sammen med Tur & Hav på onsdager, samt
SolingCup på torsdager. I tillegg ga det mulighet for bedre mannskapsrotasjon mellom Tur & Hav miljøet og Solingmiljøet, på bekostning av mindre interaksjon med BB11 miljøet. Solingstyret
opplever omleggingen som positiv og at det har gitt økt aktivtet i
solingmiljøet.
Wild Thing (NOR 128) med besetning både fra Arendal, Sandefjord
og Tønsberg har satset internasjonalt også i 2009, men ikke så tungt
som i 2008. De deltok i Spring Soling Championship i Castiglione og
EM i Lake Iseo, begge i Italia, samt alle regattaene knyttet til Soling
Scandinavian Gold Cup (SSGC), inkl. Nordisk Mesterskap på
hjemmebane. Men denne gangen greide de ikke å holde på sammenlagledelsen i SSGC og måtte til slutt se seg slått av Frank
Lavrsen og hans team i DEN 126. Foruten NOR 128 som ikke har
seilt lokalt, har 12 båter vært mer eller mindre aktive i 2009 sesongen. Av båter som har vært aktive lokalt vil vi fremheve NOR
140 Kick off som har deltatt på samtlige seilaser i SolingCupen.
Ellers var også NOR 149 Cloud Nine og NOR 147 Reloaded noen av
de mest aktive båtene denne sesongen.
I det videre gis det den kort oppsummering av deltakelse i internasjonale arrangementer og gjennomførte arrangementer lokalt.
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Internasjonale mesterskap
Soling EM, Lake Iseo, Italia
Soling EM ble arrangert på Lake Iseo i Italia 31. juli til 8. august, rett
etter APL Race Week Arendal og Nordisk Mesterskap Soling på
hjemmebane. NOR 128 Wild Thing deltok som eneste norske båt og
endte tilslutt på en 7. plass i et felt med 36 startende båter. GER
300 med Roman Koch til rors, ble europamester 2009.

Soling VM, Toronto, Canada
Soling VM ble i år arrangert i Amerika i september. Kun 3 båter fra
Europa deltok, derav ingen norske. Verdensmester ble Bill Abbot i
CAN 1 som vant 3 poeng foran europamesteren av året, Roman
Koch i GER 300.

Soling Scandinavian Gold Cup (SSGC)
Soling Scandinavian Gold Cup ble i år arrangert for 3. gang. Denne
gang var det igjen danskene i DEN 126 som til slutt trakk det lengste
strået og slo NOR 128. Arendalsbåten NOR 124 Pepper tok 3. plass i
sammenlagt-cupen, i år som i fjor.

Dansk mesterskap i Skive
Som tidligere år var det Danmark og Skive som var først ut med seiling 9. – 10. mai.
Kun 6 båter deltok, derav 4 norske; NOR 128 Wild Thing, NOR 124
Pepper og NOR 149 Cloud Nine fra ASF, samt NOR 65 med Frank
Ormstad til rors fra Asker.
Det var strålende forhold med kraftig vind begge dager - mest på
lørdagen. Flere båter fikk ødelagt utstyr. Men samtlige behersket
både ødelagte fokkeskinner, fokkeskjøter og revnede spinnakere.
Det var et godt spenn i erfaring på deltakende båter. Samtlige fikk
en god fight helt til siste regatta. Skive er en fantastisk plass å seile
for de som har opplevd det. Biler, båter og leiligheter innenfor
100m rekkevidde. Igjen var det NOR 128 som gikk av med seieren.

Svensk mesterskap i Stenungsund
Etter god planlegging fra Pontus, Solingentusiasten i Sverige, gikk
PelleP SSGC 2009 i Stenungsund som planlagt. Igjen slo favorittene
til. NOR 128 med Asbjørnrød, Fikse og Husum, på toppen av pallen
for tredje år på rad. Danskene viste muskler denne helgen med flere
båter og ikke minst 2.plassen. Pontus i SWE 224 har lagt i trening og
tok 3. plassen. Se Pontus egen artikkel gjengitt på neste side.
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NOR 128 tog hem segern igjen

Dansk dominans

Stenungsund 2009

på ett välseglat Nordiskt Mästerskap

Med tre svenska, tre norska och tre
danska Solingar på startlinjen var det
som upplagt för nationskamp i PelleP
Soling Scandinavian Gold Cup i
Stenungsund som seglades denna
helgen i en del av Classic Yacht Race.
NOR 128 Asbjørnrød/Fikse/Husum tog
inte helt oväntat hem segern för
tredje året i rad.
Med svaga tre svenska båtar på startlinjen kom räddningen från våra kära
grannländer Norge och Danmark. De
båda länderna representerades av tre
båtar var som samtliga kom till
Stenungsund på fredagskvällen för att
masta på, sjösätta och kvartera in på
Stenungsbaden Yacht Club på andra
sidan hamnen.
Tidigt på lördagsmorgonen var det
inregistrering tätt följt av ett snabbt
avklarat rorsmansmöte på StSS klubbstuga innan det bar av ut mot raceområdet.
Vädergudarna bjöd för dagen på växlande molnighet med perfekta (men
kalla) vindar i ca 4-7m/s stadigt från
syd. En ganska lång kryss/läns lades
med offset-märke och 2 varv kördes i
varje race.
Rutinerade NOR 128 stack iväg redan i
första starten och seglade (efter ett
par tuffa dueller med DEN 126) hem
samtliga lördagens 4 race. DEN 126
var ohotad tvåa i alla race förutom
dagens sista då de blev fyra efter en
lite för het start som gjorde att
danskarna fick vända om och ta en
omstart. Efter de två nordiska Solingjättarna var det jämt, väldigt jämt.
DEN 127 och Jens Peder Understrup
bakom rodret hade mycket bra fart i
båten och låg trea med 3,4,5,2 precis
före SWE 224 Berglund / Berglund /
Kjellberg som hade 4,3,3,3.

Överlag var samtliga deltagande båtar
väldigt jämna i år vilket gjorde racen
väldigt roliga och spännande. Ingen
kunde slappna av då det alltid fanns
någon precis bakom. Våra två andra
svenska båtar gjorde en klart godkänd
insats.
SWE 145 med Moberg/
Marklund/Nielsen var en helt nykomponerad trio som stundtals gick fantastiskt bra (rundade som trea första
racet t ex) men hade problem med att
få fart på länsen. SWE 226 och Mats
Östholm med besättning kom ner från
Falun med en relativt nyinförskaffad
båt och lyckades inte få fart i båten
under lördagen. Efter ett par justeringar i riggen kom dom dock igång på
söndagen och gick riktigt bra på kryssen.

Ett stort grattis till NOR 128 och ett
stort tack till alla långväga gäster som
kom till Stenungsund för att göra det
som vi alla tycker är roligast, hoppas vi
syns nästa år igen!
Efter att ha seglat SSGC två år i Skärhamn strävade vi efter att hitta något
lättillgängligt ställe på västkusten med
lite större ytor för kappsegling tillsammans med ett nära, bra och billigt
boende. Jag vill påstå att vi lyckades
hitta allt detta i Stenungsund!
Stenungsund Segelsällskap anordnade
en fenomenal regatta med utmärkta
banor och proffsig tävlingsledare samtidigt som Stenungsbaden erbjöd boende till fantastiska priser. Nu är det
bara svenska Solingseglare som saknas! Förhoppningsvis kan både
Danmark och Norge ställa upp med
lika många seglare nästa år så ska vi se
till att vi blir minst 8 svenska båtar!
Forfattet av Pontus
Kilde: Soling.se

Strålande solsken och alldeles lagomt
med vind bjöd Arendal på i helgen då
Nordiska Mästerskapen i Soling seglades. 20 båtar kom till start och en viss
känd dansk seglade hem både NM och
totalsegern i SSGC 2009.
Efter två veckor av i stort sett uteslutande ösregn och kraftiga vindar hade
jag inget större hopp om bra väder när
vi packade ihop det sista och begav
oss iväg mot Arendal tidigt fredag
morgon. Till min stora förvåning blev
vädret under NM-helgen allt annat än
dåligt, det blev till och med raka motsatsen!

Jag och grabbarna i SWE 224 åkte som
enda svenska båt till Arendal, troligtvis
en av nordens absolut vackraste städer, med en fin tredjeplats i Stenungsund i bagaget och därför med gott
självförtroende. Målet, att placera sig
bättre än i förra årets NM i Tönsberg
(11:a), kändes inte alls omöjligt. Raceområdet i Arendal är belagt mitt ute
på öppet hav (samma banor som på
EM) vilket ofta innebär väldigt stora
vågor.

Framåt sextiden anländer vi tillsammans med större delen av den tillresta
flottan. Efter sjösättning, inregistrering och inkvartering i det nyligen omgjorda hamnhotellet som numera är
en otroligt lyxig ”barnhage” strosades
det runt bland Arendals vackra gator
innan den långa bilresan på Norges
krokiga och smala vägar slog till och
tvingade oss i säng relativt tidligt.
Forts. neste side
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Med klarblå himmel och en frisk vind
från syd såg förutsättningarna inför
dagens 4 race perfekta ut. En tillfartssegling arrangerades för att göra det
lite roligare att ta sig ut till raceområdet. Väl ute på banan kände man
ganska snabbt de enorma dyningarna
rulla in. Hur seglar man optimalt i en
sådan? Lova upp på toppen och fall av
i dalen är teorin vilket inte var så enkelt visade det sig.

En väldigt lång bana lades, precis som
i EM, där man inte kunde se toppmärket från startlinjen. Med siktet på att
göra en lite försiktigare första start
(för att komma igång och känna på
allt) bevisades det åter igen att man
aldrig skall tänka så. Vi gör en bedrövlig start och kommer iväg bland de
sista 3 båtarna medan vi ser DEN 126
(Lavrsen, Andersen, Jørgensen) forsa
iväg längst fram. De flesta väljer att
dra sig ut på styrbord sida vilket vi
också hade planerat men vi hamnar
precis i lä om NOR 124 (Macrill, Lieng,
Røen) som drar sig ut på babord och vi
får snällt följa med. Med en tredjedel
kvar till toppmärket börjar vinden
vrida ordentligt till vår fördel. Båtarna
som valt styrbord sida faller av från
märket med vi lyfter upp mot det.
DEN 126 rundar som första båt medan
vi lyckats segla upp oss till en plats
bland de tio första tack vare vridet.
Danskarna ser riktigt starka ut och
håller sin första placering in i mål, före
NOR 149 (Feragen, Hammarstrøm,
Krøger) och NOR 147 (Kirkedam,
Carstensen, Thorkildsen). Vi seglar in
på en fin 6:e plats, mycket tack vare
det lyckosamma vridet på första benet.

Årsmelding 2009

DEN 126 fortsätter att dominera fältet
och seglar in som 1,1,3,1 under lördagen. NOR 133 med en rutinerad
besättning i Usterud, Ottestad, NN går
också bra med placeringarna 7,2,1,4.

Vi seglar ändå bra och avancerar upp
oss till en åttonde plats. I toppen är
det sig likt sen gårdagen med NOR
133, DEN 126 och NOR 149 som de
främsta.

Vi i SWE 224 lyckas aldrig riktigt bemästra vågorna och få den fart som vi
vet att vi kan få. Med fullkomligt
urusla starter i samtliga 4 race var vi
ändå ganska nöjda med placeringarna
6, OCS, 11, 8. Den annars trogne prenumeranten i toppen, NOR 128
(Asbjørnrød, Fikse, Havnebakken)
lyckades inte få fart i sin båt och halkade ner långt i fältet med 10,3,8,6.

Sista racet i NM, nu jäklar var det dags
att få till en bra start. Vi märker att
hela fältet drar sig mot babords startflagga och vi lägger oss ovanför alla,
lyckas skapa en stor fin lucka i lä som
vi faller ned i och hämtar fart för att
sedan sticka upp perfekt på skottet.
Äntligen en perfekt start!

Efter 8 timmar i gastande sol mitt ute
på havet var nog de flesta väldigt
trötta (vi var det i alla fall). Efter lite
mat på raceområdet bjöd Arendal på
fina möjligheter att roa sig till sena
timmar i och med den pågående Canal
Street Festival. Vi var extremt trötta så
efter att ha kikat lite på Bo Kaspers
gav vi upp och gick till sängs.
Söndag
Väderprognosen som delades ut till
frukosten på söndag morgon spådde
förutom en molnfri himmel näst intill
stilltje. När vi lämnade hamn runt 10tiden så var det just stilltje. Samtliga
båtar fick bogseras ut till raceområdet
i väntan på bris.
Och visst kom det bris. Det blåste upp
ganska ordentligt dessutom. Vi hade
under morgonen legat och lättat upp
trycket på hela riggen för att göra den
mer flexibel i de stora vågorna. Vi
tyckte genast att vi fick bättre fart
över vågorna, vilket säkert också beror
på att Johan bakom rodret hittat
känslan efter gårdagens 8h-träning.
Starterna hade verkligen gått dåligt
och vi satsade på att sticka ut nosen
ordentligt på de två race som skulle
köras. På första starten blir vi för ivriga, blir bortknuffade utanför startbåten och får snurra runt innan vi kan
korsa startlinjen. Återigen så gott som
sist över startlinjen och en smygande
frustration började krypa inpå.
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Vi fortsätter ut mot babord sida och
seglar enbart på vindskiften. Efter ett
par slag närmar vi oss toppmärket och
inser att vi kommer runda bland de
första. Eftersom vi kommer för babords halsar är man alltid lite extra
nervös för att inte hitta plats in i ledet.
Sista slaget upp mot märket och en
perfekt träff i ett lyft gör att vi rundar
toppmärket som etta, vilken känsla! Vi
går bra på länsen och Martin slänger
upp kameran för att föreviga ögonblicket.
På efterföljande kryss lyckas NOR 133
snika förbi precis i rundningen och
sedan hålla undan på länsen vilket gör
att vi seglar in som nöjda tvåor.
Sammanfattning
Ett stort grattis till DEN 126 och Frank
Lavrsen, Jacob Andersen och Mogens
Jørgensen som inte bara vann NM
utan hela Soling Scandinavian Gold
Cup! Danskarna seglar EM nere i
Italien denna veckan och vi hoppas
dom kan behålla den fina känslan som
dom hittade i Norge. Tvåa blev NOR
133 och NOR 149 kom trea efter
enormt stabil segling.
Vi slutade sammantaget åtta och är
väldigt nöjda med det. Vi är även väldigt nöjda med hela arrangemanget
som Arendals seilforening stod för.
Naturligtvis blir allting extra lyckat när
man lyckas träffa in två av få underbara sommardagar!
Forfattet av Pontus
Kilde: Soling.se
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Nordisk mesterskap i Arendal (APL RWA)
Det var hardt trykk på startlinja under Soling Nordisk i Arendal, der
det ble kjempet om både Nordisk og Norsk mesterskaps tittel.
Blant favorittene var Preben Asbjørnrød, regjerende Nordisk mester
fra Tønsberg i 2002, samt Frank Lavrsen og Dag Usterud. Men det
skulle vise seg at også flere seilere ville være med i kampen om
medaljene. Fredagen var det registrering og utheising av båter
sentralt i havneområdet i Arendal. Det var noen langveisfarere, men
færre en håpet. En svensk og en dansk båter var med å sikret
statusen som Nordisk mesterskap. Dog var det vel de to lands for
tiden beste båter som var representert. I tillegg til to båter fra
Tønsberg, hadde Reidar Sårheim fra Gåsøkalven Seilsselskap, og to
båter fra Asker tatt turen til Arendal, godt for klassen. Klassen er
avhengig av at det reises ut over klubbgrensene skal vi greie å holde
oss som en av de få klassene som fortsatt kan seile om
Norgesmester titlen. Men hadde det ikke vært for at vi også fikk
stablet på beina to juniorteam for anledningen, med utspring fra
Europajolleklassen som mettopp hadde fulført sitt Nordiske
mesterskap i Arendal, ville det ikke blitt Norgesmesterksap i 2010.
Så takk til juniorene, som også fikk hvis at de hadde noe der å gjøre.
Med litt bedre båt og litt mer tid i båten kunne nok disse blitt farlige
outsidere.
Seilingen startet lørdag morgen med tilbringer seilas fra havna og ut
til regattaområdet. Flere år med seiling i Galtesund favoriserte nok
de lokale seilerne. Tilbringeren ble vunnet av NOR 149 med Eivind
Feragen til rors og manskap Jan Krøger og Petter Hammarstrøm.
Første seilas lørdag, som ble preget av en sterk vind dreining, ble
nok litt mye trikke kjøring. Men for de som hadde fått de beste
"billettene" borte på pinnen, ble det bra. De som gikk for startbåten
måtte bite i gresset.
Etter som lørdagen gikk, var det flere som fikk seg noen sjokk
opplevelser. Flere av de lokale Arendals og Grimstad seilerne fikk
tydelig vist at de hadde noe å fighte med blant favorittene. Dansken
Frank Lavrsen hadde nok tatt mål av seg til å sette sin kompiss
Preben Asbjørnrød på plass. Det greide han.
NOR 100 med Jan Trygve Gromstad, Ole Richard Mortensen og Ulf
Carlsen har vi tidligere sett som noen som dukker opp når
medaljene skal deles ut. De seilte bra denne gangen også, men falt
ut av toppen etter som det nærmet seg slutten.
Derimot seilte NOR 142 med Georgis Nikoltsis fra Grimstad bedre
og bedre. Han er "ansvarlig" for bedriftlaget til NORSAFE og har
flere års erfaring i klassen. Tilbake i 2006 seilte han sammen med
Roman Koch og fikk sin medalje. Denne gangen tok han meddalje
med eget team.
Også gamle gutta i NOR 147 viste at det ikke var tilfeldig at de var
med i regnskapet under fordeling av medaljene i fjor. Manskapet
var tilbake til normalen igjen, selv om det var byttet om litt på
arbeidsfordelinga. Denne gangen hadde Jan Kirekdam tatt over
styringa.
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Noen var nok mer skuffet en andre, slik vil det alltid være. Dagene
utenfor Arendal var preget av sjø / bølger og tidvis lite trykk av
vinden, litt stampesjø kanskje. De som kjørte for harde og slette seil
fikk kanskje ikke nok trykk til å komme seg gjennom bølgene. NOR
128 gikk nok noe skuffet hjem da de vel egentlig var på jakt etter å
gjenta suksessen fra sist Nordisk. Men smilet kom raskt tilbake for
gutta Preben Asbjørnrød, Rickard Fikse og Bernt Ole Havnebakken.
De dro rett videre sammen med danskene til Europa mesterskapet i
Italia, hvor de i alle fall fikke sin revansj på danskene.
Da mesterskapet nærmet seg slutten kunne danskene stå over siste
regatta, som klar vinner av Nordisk mesterskap. Andre plassen gikk
til Dag Usterud og team, tredje plassen gikk til Eivind Feragen med
Jan Krøger og Petter Hammarstrøm. Når fordelinga kom til Norsk
mesterskap ble årets mester nok en gang Dag Usterud i båt med
Arne Otterstad. Eivind Feragen med Krøger og Hammarstrøm fikk
sølvet og Georgis Nikoltsis med sitt NORSAFE team fikk bronsen.

SolingCup
Som i fjor ble vårcupen vunnet med kun 1. plasser som tellende resultat. Men denne gang var det NOR 140 Kick Off, med Eilert Vierli,
Jan Svantesen og Björn Johnsson, som sto for denne imponerende
bragden: De fulgte dermed opp sin gode seiling fra fjordåret og slo
neste båt, NOR 149 Cloud Nine, med god margin. Men også Cloud
Nine hadde god ledelse på NOR 147 Reloaded som ble nr 3. NOR
126 G.Y. Paradise seilte inn til en sikker 4. plass. Så noen spenning i
toppen med avgjørelse i siste seilas ble det ikke denne våren.
Høsten ble mer jevn. Her skilte det tilslutt 5 poeng mellom medaljekandidatene. Igjen sto det mellom de samme båtene som i vårcupen. Nor 149 Cloud Nine fikk revansje og gikk av med seieren foran NOR 140 Kick off og NOR 147 Reloaded som endte som nr 3.
Sammenlangt ble NOR 140 Kick off med Eilert Vierli til rors, beste
båt og dermed også klubbmester, med NOR 149 Cloud Nine og NOR
147 Reloaded på de følgende medaljeplassene. Reloaded har i 2009
vist at de er tilbake og blir å regne med i toppen. Nå med Jan
Kirkedam som fast rormann sammen med et bredt og rullerende
mannskap.

Andre arrangementer
Dommer I / Arrangør I kurs
ASF arrangerte vinteren 2009 grunnkurset Dommer I / Arrangør I.
Det var et interessant og nyttig kurs. Selv om kurset var gratis var
deltakelsen dessverre heller dårlig. Kun Johan Nyland deltok fra
Solingmiljøet.

Fest for Markedskraft (økonomiprosjekt)
Også i år arrangerte solinggruppa fest for Markedskraft på Seilerhytta. Dette har utviklet seg til en tradisjon, som både ASF og
Markedskraft ser ut til å nyte godt av. Tilbakemeldingene er i alle
fall positive. Jan Krøger står for mye av tilretteleggingen og planleggingen. Så en stor takk til ham for innsatsen!
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Resultater SolingCup
Vår
Etter 5 sesonger med Soling Cup
ser vinnerlista slik ut:
- Cloud Nine (NOR-149)
HøstCup 2009
- Kick off (NOR 140)
VårCup 2009
- Kick off (NOR 140)
HøstCup 2008
- Cloud Nine (NOR-149)
VårCup 2008
- Cloud Nine (NOR-149)
HøstCup 2007
- Cloud Nine (NOR-149)
VårCup 2007
- Akas (NOR-100)
HøstCup 2006
- Akas (NOR-142)
VårCup 2006
- Akas (NOR-142)
HøstCup 2005
- Reloaded (NOR-73)
VårCup 2005

1 NOR-140 Kick Off (Vierli, Svantesen, Johansson),2 NOR-149 Cloud Nine (Krøger,
Hammarstrøm, Nordby), 3 NOR-147 Reloaded (Kirkedam, Carstensen/StokkeOlsen, Thorkildsen/Dahl), 4 NOR-126 G.Y.Paradise (Major, Svensen, Aarsnes,
Slåttelia), 5 NOR-142 Norsafe (Nikoltsis m.fl), 6 NOR-144 Skyggen (Nyland, Feda,
Svinøy), 7 NOR-124 Pepper (Mackrill, Røen, Lieng), 8 NOR-114 Aker Kværner
(Kamnes, Moberg, Moen, Murphy m.fl.), 9 NOR-122 Crazy Kanguruh (Nyland,
Feda, Svinøy), 10 NOR 117 Happy Happy (Hvass, Sæthre, Køge), 11 NOR 100 JanOle (Gromstad, Mortensen, Mortensen)

Høst
1 NOR-149 Cloud Nine (Krøger, Hammarstrøm, Nordby), 2 NOR-140 Kick Off
(Vierli, Svantesen, Johansson), 3 NOR-147 Reloaded (Kirkedam, Carstensen /
Stokke-Olsen, Thorkildsen/Dahl), ), 4 NOR-142 Norsafe (Nikoltsis m.fl), 5 NOR107 Adina (Berntsen m.fl.), 6 NOR-122 Crazy Kanguruh (Nyland, Feda, Svinøy), 7
NOR-126 G.Y.Paradise (Major, Svensen, Aarsnes, Slåttelia), 8 NOR-114 Aker
Kværner (Kamnes, Moberg, Moen, Murphy m.fl.), 9 NOR-144 Skyggen (Terkelsen,
Larsen), 10 NOR-124 Pepper (Mackrill, , Røen, Lieng)

Klubbmesterskap (Sammelagt vår og høst-cup)
1 NOR-140 Kick Off (Vierli, Svantesen, Johansson), 2 NOR-149 Cloud Nine (Krøger,
Hammarstrøm, Nordby), 3 NOR-147 Reloaded (Kirkedam, Carstensen/StokkeOlsen, Thorkildsen/Dahl), 4 NOR-126 G.Y.Paradise (Major, Svensen, Aarsnes,
Slåttelia), 5 NOR-142 Norsafe (Nikoltsis m.fl), 6 NOR-122 Crazy Kanguruh (Nyland,
Feda, Svinøy), 7 NOR-107 Adina (Berntsen m.fl.), ), 8 NOR-114 Aker Kværner
(Kamnes, Moberg, Moen, Murphy m.fl.), 9 NOR-144 Skyggen (Nyland/Terkelsen,
Feda, Svinøy/Larsen), 10 NOR-124 Pepper (Mackrill, , Røen, Lieng), ), 11 NOR 117
Happy Happy (Hvass, Sæthre, Køge), 12 NOR 100 Jan-Ole (Gromstad, Mortensen,
Mortensen)

Resultater Soling Scandinavian Gold Cup
SSGC Skive (Del 1 SSGC)
Etter 3 sesonger med Soling
Scandinavian Gold Cup
ser vinnerlista slik ut:
- DEN 126
Randers Sejlklub
(Lavrsen, Andersen, Jørgensen))

-

SSGC 2009
NOR 128 Wild Thing
Arendal / Sandefjord
(Asbjørnrød, Fikse, Husum)

-

SSGC 2008
DEN 126
Randers Sejlklub
(Lavrsen, Andersen, Jørgensen))

SSGC 2007

1 NOR 128 (Asbjørnrød, Fikse, Husum), 2 DEN 126 (Lavrsen, Andersen, Jørgensen),
3 NOR 124 (Mackrill, Kirkedam, Røen), 4 NOR 149 (Krøger, Norby, Hammarstrøm),
5 DEN 104 (Østergaard, Klein, Nielsen), 6 NOR 65 (Ormstad, Evtun, Ormstad)

SSGC Stenungsund (Del 2 SSGC)
1 NOR 128 (Asbjørnrød, Fikse, Husum), 2 DEN 126 (Lavrsen, Andersen, Jørgensen),
3 SWE-224 (Berglund, Berglund, von Huth), 4 DEN-127 (Understrup m.fl. ), 5 NOR
124 (Mackrill, Kirkedam, Røen), 6 DEN-104 ( Östergaard m.fl), 7 SWE-145 ) Moberg
m.fl), 8 NOR 65 (Ormstad, Evtun, Ormstad), 9 SWE-226 (Östholm m.fl)

Soling NoM 2009 (Del 3 SSGC)
1 Den-126 Randers Sejlklub (Lavrsen, Andersen, Jørgensen), 2 NOR-133 Tønsberg
Seilforening (Usterud, Ottestad, NN), 3 NOR-149 Arendals Seilforening (Feragen,
Hammarstrøm, Krøger), 4 NOR-142 Grimstad Seilforening (Nikoltsis, Ljungstrøm,
Goralski), 5 NOR-140 Arendals Seilforening (Vierli, Johanson, Vierli), 6 NOR-147
Arendals Seilforening (Kirkedam, Carstensen, Thorkildsen), 7 NOR-128 Arendals
Seilforening (Asbjørnrød, Fikse, Havnebakken), 8 SWE-224 Stenungsund (Berglund,
Berglund, Kjellberg), 9 NOR-100 Arendals Seilforening (Gromstad, Mortensen,
Carlsen), 10 NOR-124 Arendals Seilforening (Macrill, Lieng, Røen), 11 NOR-146
Arendals Seilforening
(Zeifert, Corrigan, Zeiffert), 12 NOR-127 Tønsberg
Seilforening (Thon, Thon, Gundersen), 13 NOR-107 Grimstad Seilforening
(Berntsen, Ness, Bendiksen), 14 NOR-103 Gåsøkalven Seilsselskap (Sårheim,
Rummelhoff, Pihl), 15 NOR-65 Asker Seilforening (Ormstad, Ormstad, Evtun), 16
NOR-117 Arendals Seilforening (Melby, Hammarstrøm, Mollestad), 17 NOR-66
Arendals Seilforening (Mortensen, Eriksen, Pedersen), 18 NOR-136 Asker
Seilforening (Jostad, Guldbrandsen, Nielsen), 19 NOR-130 Risør Seilforening
(Jacobsen, Krefting, Rønsen), 20 NOR-122 Arendals Seilforening (Nyland,
Tiedeman, Svinøy)
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