Fleet report IOD Fleet Sweden 2012
2012 har varit ett ganska bra år för oss seglingsmässigt, men vi har endast fått till 6st
uttagningsseglingar men den sista som seglades Lördagen den 6/10 var vi sju båtar till
start,sex svenska besättningar och en Norsk besättning med Martin Rygh som rorsman.
Året började med en vårserie seglingar där även Pater Noster Race ingår som en trevlig
tillställning med ca:70 båtar till start.
Därefter seglades i Augusti Tjörn Runt, som är årets största segling på Sveriges västkust där
vi IOD:er placerade oss mycket bra i startgruppen.
Höstserien blev lite kort därför att många seglingar ställdes in på grund av för mycket vind.
30/8-1/9 var det dags för North Sea Cup, och detta blev en mycket lyckad tävling med två
Norska, två från England och tre Svenska besättningar, vi fick till tre fina tävlingsdagar med
bra vind och solsken, efter seglingarna hade vi grillparty en kväll, och avslutningsmiddag på
Stenungsbaden Yacht Club.
Segrade gjorde Fredrik Rygh, tvåa kom John Bingham och trea blev Ulf Hjalmarsson
Nu avlutar vi seglingsåret med VM på Bermuda, och ser fram emot en trevlig och lyckad
vistelse där.
Resultat för 2012 är följande:
1: SWE 68 Urban Ristorp
2. SWE 69 Björn Wahlström
3: SWE 39 Ulf Hjalmarsson
4: SWE 35 Björn Johansson
5: SWE 70 Reine Larsson
6: SWE 33 Lars Malmkvist

Tack för ett gött seglingsår.
Urban Zachrisson

President IOD Fleet Sweden

Fleet report IOD Fleet Sweden 2012
2012 has been a pretty good year for us sailing terms, but we have only got to 6st selection
races, but the last one was sailed on Saturday, 6/10, we had seven boats to start, six Swedish
crews and a Norwegian crew with Martin Rygh as helmsman.
The year began with a springserie races where even Pater Noster Race is an enjoyable event
with about 70 boats to start.
Then sailed in August Tjörn Runt, which is the biggest sailing on the west coast of Sweden
where we IODs positioned us very well in the startup group.
Fall Series was a bit short because many races were canceled because of too much wind.
30/8-1/9 was time for the North Sea Cup, and this was a very successful event with two
Norwegian, two from England and three Swedish crews, we had three great days of racing
with good wind and sunshine, after the races, we had barbecue one evening and farewell
dinner at Stenungsbaden Yacht Club.
Won did Fredrik Rygh from Norway, second, John Bingham from England and the third was
Ulf Hjalmarsson from Sweden.
Now we go to the World Cup in Bermuda, and look forward to an enjoyable and successful
stay there.

Results for 2012 are as follows:
1: SWE 68 Urban Ristorp
2: SWE 69 Björn Wahlström
3: SWE 39 Ulf Hjalmarsson
4: SWE 35 Björn Johansson
5: SWE 70 Reine Larsson
6: SWE 33 Lars Malmkvist
Regards
Urban Zachrisson
President IOD Fleet Sweden

