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Igår började Baltic Pre-Worlds som är en del av årets Kieler Woche med ca 4000 seglare från 
hela världen. Vi seglar i ORC klassen som har totalt 35 deltagare som delats upp i tre grupper 
där vi tävlar mot andra klass C båtar som vi brukar tävla mot i EM och VM. För vår del blir 
denna tävling en väldigt bra värdemätare (och träning) inför VM som börjar i Holland om 
några veckor 12 juli.  

Tävlingen körs under tre dagar med totalt 9 ganska långa banrace som skall vara lika dem 
banor som vi kommer få under VM.  

Vi har startat regattan ganska okej/bra och ligger på tredje plats efter första dagen. I första 
racet kom vi tvåa efter i stort stabil och bra segling. I race två kom vi inte rätt i flera 
väg/kantval och eftersom konkurrensen är så pass hård får man ingen topplacering då och vi 
slutade sjua. Dagens sista race seglade vi åter igen ganska bra och hade det inte varit för 
sista länsen där vinden tog slut lite för oss hade vi nog kunnat få en topplats med nu blev det 
en fjärdeplats bara 33 sekunder från täten. Totalt har vi serien 2, (7) och 4 med en total 
poäng på 6 efter att en segling räknats bort.  

http://www.searchmagazine.se/files/News_27/cache/1500x1500-2_27496.jpeg


- Väldigt bra för oss att få tävla mot framför allt dessa duktiga tyska båtar i för oss lite ovana 
förhållanden med lite hårdare vind där vi inte har tränat lika mycket denna säsong, säger 
Anders Mårtensson Trim.  

Förhållandena idag var relativt hårda vindar upp till runt 20 knop och lite vågor så det var bra 
erfarenhet för oss att få lite tuffare förhållanden på banan.  

- Vi ser fram emot imorgon och tre nya banrace och vi skall försöka förbättra vår 
totalposition och fortsätta med vår stabila segling och föröka hitta rätt vägval, säger Peter 
Thorwid, taktiker. 

Leder efter första dagen gör tyska Italia 9.98 IMMAC som är en väldigt duktig konkurrent till 
oss och dem kommer bli svåra att slå även om vi kommer göra vårt bästa att försöka 
imorgon.  

Att vara en del av evenemanget Kieler Woche är riktigt kul och Olympiahafen i Kiel är helt 
smockfull med segelbåtar och troligen är det få ställen i världen som har en sådan stor 
segelbåtsflotta samlad. Kul att se alla ungdomar från världens alla hörn som är här och 
tävlar.  

Resultaten efter första dagen finns här (klass ORC III).  
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