
  



Pro4u från KSSS vann SM-guldet i OCRi-klassen. Besättningsmedlemmarna kommer från Täby. Foto: Ann Colliander Ringberger 
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Oslagbar båt i kappseglings-SM 

Segling 

Efter åtta genomförda seglingar, två offshore och sex inshore, avslutades ORCi-SM i Oxelösund under söndagseftermiddagen. Inte helt oväntat vann Pro4u med 
skepparen Patrik Forsgren. Den båten ledde från start till mål. 

Men det har inte varit lätta seglingar. De startande har fått vara beredda på allt från friska vindar under nattseglingarna i fredags till lätta vindar under söndagen. 

– Och alla är svåra att bemästra på sitt sätt, säger Patrik Forsgren. 

KSSS-besättningen, som består at åtta man, har delvis hängt ihop ett tag. 

– Det blir alltid med så många personer att någon byts varje år. Vi har ju andra jobb vid sidan om men vi vill försöka hålla högsta möjliga amatörnivå, säger Patrik. 

Och det gav första SM-guldet i klassen. 

Nu väntar EM i Gdansk i slutet av juli och nästa år är det VM i Holland. 

Hur bra är ni? 

– Vi tog ett EM-guld i Estland så jag skulle säga att vi siktar på pallplats. 

Just OCRi-tävlingar finns det fem stycken i Sverige. Den största förutom SM är Offshore race, tidigare Gotland runt. 

För Oxelösunds segelsällskap var mästerskapet en succé. Nu har klubben ansökt om att få arrangera EM 2019. 

– Det internationella förbundet kommer att besluta om vi får det i höst, säger Ulf Ringberger. 

SM:s 20 båtar kommer att ökas ut till max 80 på EM och det betyder i sin tur runt 800 besättningsmän. 



– Så det kommer att bli ett stort arrangemang i sådana fall. Och det kommer vi att kunna genomföra, säger Ulf 
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