Norges Cup 2.4mR og Kretsmesterskap 2-Krona
Helgen 1. - 2 . september var KS arrangør for NC og KM. Lørdagen bød på sørøst frisk bris,
og friske forhold. Regattasjef Ove Skjøllingstad fikk lagt banen godt inn mot Bygnesbukta,
slik at det ikke ble altfor mye bølger på banen.
I 2.4 stilte 3 seilere fra KS, resten av deltagerne kom fra Stavanger, Røyken og Tønsberg. VM
i 2.4 blir arrangert i Italia om 14 dager, derfor var noen av de norske seilerne avskåret fra
deltagelse hos oss. Harald Rolfsnes (regjerende Norges Mester og Nordisk Mester) fikk
tekniske problemer etter første seilas lørdag, og måtte gå til havn. Ole B. Eide fra Tønsberg
viste god stabil seiling under de til dels krevende forholdene og seilte inn til 4 seiere av 4
mulige. Bjørn Ole hadde 3 2. plasser. Ronny låg på 3. plass etter første dag!
Søndagen kom med vestlig lett bris, og banen ble lagt i samme området, men med start
midtfjords. Det var lagt opp til 2 seilaser denne dag, og begge ble vunnet av Ole B. Eide.
Bjørn Ole safet inn 2. plassen, mens Ronny havnet på 4. etter et dårlig veivalg. Veldig synd
siden han låg på en 2. plass etter første kryss og lens, men seilte seg bort på andre kryss.
Trond Atle Huth kapret dermed 2. plassen totalt.
Lørdag kveld var det sosialt samvær på klubbhuset med bacalao på menyen! Og
det var trekning av sponsorpremier. Kveldens hovedpremie, en Velocitek ProStart, gikk til
Trond Atle fra Stavanger.
KS høster flotte ord om våre fasiliteter! Både lokaler, havn og ikke minst regattaområdet blir
nevnt. Vi har et veldig fint område å seile bane på, og med 2.4mR og 2-Krona har vi vist at vi
kan arrangere mesterskap på nasjonalt nivå. Et lite tankekors i den sammenheng er at det er
veldig få av klubbens medlemmer som stiller opp. Vi håper at flere kan være med å bidra ved
fremtidige stevner av denne type!
Resultater 2.4mR
1. Ole B. Eide Tønsberg SF
2. Bjørn Ole Gullichsen-Larsen KS
3. Trond Atle Huth SF 1928
4. Ronny Tollaksen KS
5. Harald Rolfsnes Røyken SF
6. Tom B. Haaland KS
7. Mona Storli Tønsberg SF
- Erling Gangdal Stord SF
- Bjørn W. Bjelke Asker SF
KS ønsker å takke de som bidro på regattabanen i start og bøyebåt. De gjorde en meget bra
jobb med starter og banelegging! All honør!!

