
Starsegling trots en utmanande säsong 2020 

Starsegling i Finland 

Seglingsåret 2020 blev inte vad vi på förhand hade 
tänkt oss. Efter båtmässan blev det klart att alla 
regattor inhiberas tillsvidare. Efter midsommaren 
började förhandlingarna med de olika klass-
förbunden när det blev klart att isoleringen kunde 
upphöra. Till slut blev det en kort och intensiv 
säsong med fem regattor börjande med ESS Krångel 
Starbåtsregatta i Ekenäs 2.8.  

ESS Krångelregattan ordnades nu för femte gången 
och har blivit den populäraste regattan bland Starseglarna med regattamiddag på Knipan. Banorna är inne på 
Stadsfjärden och mycket intensiv med 8 starter under två dagar. Speciellt då det är nordlig vind är första vändmärket 
endast ett par hundra meter uppe vid kajkanten. Nästa år planeras att de lokala H-båtarnas skall ha en likadan 
regatta under samma veckoslut. Bilden invid från prisutdelningen. Till höger Anders Hedman och Star ordförande 
Kustaa Lahtinen, som var bästa classic båt. 
Två veckor senare var det klassmästerskap i samband med Airisto regattan. Till ny klassmästare seglade Aki Laiho 
med den unga gasten Aku Hjelm, då Stefan Winqvist, som vunnit två starter under första dagen, brutit förfallet i 
andra dagens första start.  
Två veckor senare var det BS Classic-regattan på Kronbergsfjärden och därefter i början av september ordnade HSK 
Ande Vihma regattan för Starbåtar. Någon avslutande regatta i början av oktober blev det inte av då vinden uteblev.  
Nu efteråt tyckte åtminstone jag att arrangemanget, med alla regattor i följd, inte var så tokigt. De två första 
sommarmånaderna kunde var och tillbringa vid sommarstugan eller segla med familjen. Därefter en intensiv 
regattamånad då man kunde koncentrera sig på segling.  
Nedan rankingtabellen där det framgår att 13 båtar deltagit i de olika regattorna, vilket kan anses vara ett bra 
resultat. Rankingmästare blev igen Jesper Sundman 11:e gången i följd.  

 

Europamästerskap 2020 

Europamästerskapet skulle ursprungligen seglas på Baggen-fjärden utanför Saltsjöbaden i Sverige, men blev som så 
många andra evenemang inhiberad. Ny tidpunkt för den här regattan är tänkt år 2022. Regattan var tänkt som vårt 
och många andra finska Star-seglares huvudmål för sommaren. I stället seglades EM på Garda-sjön utanför Riva del 
Garda, i slutet av oktober med en något decimerad flotta på 25 båtar. Mästare blev Piet Eckert (SUI) and Frederico 
Melo (POR), silver tog Diego Negri and Sergio Lambertenghi (ITA) och brons österrikarna Hans Spitzauer and Christian 
Nehammer. Den här regattan var det enda Starbåtsmästerskap som seglades denna sommar i Europa. 



SSL Gold Cup, 2022 

SSL (Star Sailors League) Gold Cup är ett nytt internationellt seglingsformat, som skall seglas för första gången år 
2022 i Schweiz på sjön Neuchâtel nära Geneve. World Sailing har lagt evenemanget till sin Special Events -serie. 
Ingen mindre än Dennis Conner, känd som Americas Cup vinnare, är hederspresident för evenemanget. Upplägget 
bygger på tanken att för första gången få fram en världsmästare i en entypsklass, lite i stil med World Cup i fotboll. 

För tillfället är 56 länder med och Finland är 20:e på rankinglistan och placerade i grupp 5 (se bild nedan). Än så länge 
är det lugnt kring det evenemanget här hemma. Då evenemanget flyttats med ett år till 2022 fick jag reda på att 
endast möjliga deltagare kartlagts. Ännu förra hösten hade Segling och Båtsport i Finland inte några planer för hur 
deltagandet kommer att organiseras, annat än att Tompe Johansson skall dra projektet. Det är troligt att 
träningsseglingarna kommer igång nästa sommar, men vi får avvakta hur det blir. 

 


