SOMMAR 2018

BÅTSOMMAREN

SOM ALDRIG TOG SLUT
Med flödande sol och svaga vindar blev båtsommaren 2018 en oförglömlig
upplevelse för alla med egen båt. Sällan har så många båtägare tagit sig så
långt ut i våra skärgårdar så ofta.
Den här bilden är från Stockholms ytterskärgård. Den är knappast unik
– det har sett likadant ut i många av våra skärgårdar hela sommaren.
I det här numret av Båtliv hittar du mycket läsning om vad som har hänt
på sjön i sommar. Det allra viktigaste är dock de egna minnena, sådant som
vi bär med oss till nästa båtsommar. Text: Båtlivs redaktion Foto: Lars-Åke Redéen
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Det svenska tjejlaget i optimistjolle vann NM-guld i lagsegling. Sverige
vann med minsta möjliga marginal mot Norge då det krävdes lång videogranskning för att skilja lagen åt. Laget består av Alice Bergelin, Cornelia
Widestam, Maxine Hjort, Elisa Lidskog och Elsa Aronsson (saknas på bilden)

Storsatsning på ungdomssegling

GARMIN HAR GJORT sin största
satsning på nordisk ungdomssegling
någonsin genom ett samarbete med
Svenska Optimistjolleförbundet.
Nordiska Mästerskapen i Optimist i
Båstad samlade över 200 deltagare,
både pojkar och flickor från de nordiska länderna samt även med deltagande från de baltiska staterna.

– Optimistsegling är för många
en inkörsport till ett liv på vattnet
och för en del det första steget till en
karriär som idrottsman eller idrottskvinna inom sporten. Ungdomar
idag är mer uppkopplade än tidigare
generationer och ser teknik som en
naturlig del i sitt liv, säger Jan Silfvén,
produktchef marin, Garmin.

Kostern Gerdny går in i Vasahamnen. Foto: Bengt Anderhagen.

Att angöra en gästhamn

DET ÄR EN sen kväll i slutet av maj.

Utanför Vasahamnen på Djurgården
kommer en stor koster med barkade
segel glidande i den svaga vinden.
På håll hörs musik och när båten
kommer närmare ser jag en ensam
rorsman. På babords skarndäck står

en gammal vevgrammofon. Ur tratten
strömmar ”Till havs” med Jussi Björling. Det blir tyst i hamnen, efter en
stund hörs applåder. Kostern Gerdny,
byggd 1880, har gjort entré.
Veta mer om båten? www.gerdny.se
Bengt Anderhagen

Äntligen online
Tillbehörskatalogen Från för till
akter finns nu på webben. Passa
på att titta igenom både inför, under och efter säsongen. Använd
QR-koden bredvid eller gå in på
online.fliphtml5.com/omdq/aocs

FRÅN

FÖR TILL AKTER
Nyhet

Med sökregister
i slutet av
katalogen

Mer än 2000 olika
tillbehör till
din båt och
motor

Besök www.mercurymarine.com
för att se vilken handlare som
finns närmst er.
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