
Vårregattan i Esrum , Danmark 

Eftersom jag sviktade i år och valde att segla en dag i Esrum i stället för att delta i Stenungsund så 

kommer här några rader från denna vackra dag. Sträcka från Råå tor är 6 mil för mig, i och för sig 

med en färja däremellan…. Sjön ligger vid slottet i Fredensborg där en mycket seglingskunning Prins 

bor och det är otroligt vackert här.  

34 båtar kom till start och det börjar som det brukar med gemensam frukost (morgenmad på dansk) 

med enkelt rorsmansmöte om att segla enligt reglerna och att det blir svart flagg om vi är för heta i 

starten. 

De två första seglingarna genomförderdes i mycket skiftande vindriktningar 0-4 m/s och med lite 

vindhål här och där. På Esrum sö är det aldrig kört , allt kan hända… I andra seglingen  rundade 

Svendsen efter första kryssen väldigt lång tillbaka men vem var först efter slörarna… Hela gänget där 

framme hamnade i stiltjebälte men de vakna körde en extrem underbåge rakt på länsmärket och 

sedan nästan 90 gr mot slörmärket och så är man i topp igen. Imponerande.  Gissa var jag var och det 

var inte sista gången denna kanondag.  I första seglingen kommer ett 90 gradigt vindvrid och 

banändring görs så gott det går  och det är bara att köra, inget gnäll från seglarna här, man vill segla 

på och vill ha högt tempo istället för att avvakta småvrid hit och dit. 

Svendsen började med två spik och alla VMseglarna var uppe i toppen . Efter dessa två så levereras 

lunchpaket finfina lunchpaket på sjön och så är det bara att köra vidare, snabbt och effektivt.  

De sista tre seglingarna seglades i mer stabila förhållanden och med tilltagande vind, dock var det 

ganska stora vrid och var man inte med vid dessa så tog man hissen ner i källaren. Slutstriden stod 

mellan Jörgen Svendsen och Bo Pedersen och den förstnämnde vann med en poäng . Bo tog två 

spikar och Jörgen tre. Svartflagg blev det i 4:e seglingen och ett antal seglare fick pausa då i väntan på 

5:e och sista.  Bara att segla in och lägga till vid bryggan. 

En annan Jörgen, Lindhartsen kom 3:a , Gunter Arndt blev fyra och Stefan Myralf 5:a. Själv hamnade 

jag på 20:e plats efter att skippat sista seglingen för att hinna till köpcentret och bunkra ljuva drycker 

inför mellansonens studentkalas. Man får förena nytta med nöje.. En perfekt dag för avrostning och 

nästan seglingspremiär, 2 timmar i båten innan. 

Det hissas mycket Green på de danska båtarna nuförtiden även om ettan ,trean och 5.an för dagen 

körde Quantum.  Idag var det väl inte speeden som gällde utan att vara med och fånga skiften och 

undvika vacuumen.   

 

Lars Hultgren SWE 2795 ( Vi ses på NM där det förväntas 55 båtar) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


