
Västkuststänk - sid. 7 artikel i Till Rors med Segel och Motor, nr. 21 1961 

Den här gången hade vi faktiskt tänkt undvika att skriva om en viss jolleseglare från 

Marstrand med tilltalsnamnet Göran - men det hjälps inte! Man kan ju inte undgå att nämna 

segraren i ett meeting, allra minst när densamme inte drar sig för att toppa hela raden av 

seglingar från början till slut. Det har redan hunnit bli tradition att Göteborgs Finnjolleklubb 

så här års anordnar en internationell regatta vid Långedrag och i år var tidpunkten bestämd 

till den 16 och 17 september. 

Arrangörerna kunde som vanligt glädja sig åt utsocknes deltagande av första klass. Även om 

antalet inte var alltför imponerande, så var kvalitén som sagt inget att klaga över - eller vad 

sägs om sådana namn som amerikanske mästaren Fred Miller, norrmannen Harald ”Bredo” 

Eriksen och karlstadgrabben Ulf Jörnmark som bland andra skulle möta årets svenske 

mästare Göran Andersson och fjolårsdito Björn Rosén.  

Den sistnämnde hade veckoslutet innan med klar marginal lagt sig till med titeln 

”klubbmästare” i Göteborgs Finnjolleklubb och man var nu spänd på vem som skulle 

triumfera sammanlagt efter fem seglingarna, av vilka de fyra bästa placeringarna räknades. 

Fred Miller var på förhand handikappad eftersom han inte hade sin egen båt tillgänglig utan 

fick ställa upp i lånad jolle, som beredvilligt ställdes till förfogande av klubbens ordförande 

Staffan Andersson. 

Det blåste friska vindar på lördagen med uppåt 10 m/sekund i byarna, varför hårdvinds-

specialister som Harald Eriksen och ”Långedrags dansken” Ole Bundgaard tillmättes stora 

chanser till seger.  

Harald ”Bredo” tog också mycket riktigt ledningen i första seglingen.  

Bland de närmast uppvaktande befann sig emellertid Göran, som efter en hård fight lyckades 

gå förbi – varför de fyra främsta i mål blev Göran Andersson, Harald Eriksen, Fred Miller och 

Björn Rosén i nämnd ordning.  

Vinden stod sig även andra seglingen, men nu tog Göran hand om ledningen nästan 

omgående och kunde ohotad vinna ännu en seger följd återigen av Harald, medan Björn blev 

trea och Ole Bundgaard fyra. 

På söndagen rådde strålande sensommarväder, men vindstyrkan var nu mera ”normal” 

vilket kanske inte var önskeförhållande för alla deltagare! Nåväl, ”Marstrands-Göran” gick på 

i ”ullstrumporna” med ytterligare två raka segrar, varför han innan sista seglingen hade 

vunnit på maximalpoäng. Inte oväntat trivdes Björn Rosén och Ulf Jörnmark väl så bra i den 

”behagliga” sydvästen som i den byiga sunnan under lördagen. De båda passerade den 

tidigare tvåan, Harald ”Bredo” i sammanlagda poängsumman och Björn hade glädjen att 

vinna överlägset i sista ”köret”. 

Den slutliga poängtoppen såg ut så här: 1) Göran Andersson, Marstrand 105 poäng, 2) Björn 

Rosén, Göteborg 98 ¼ poäng, 3) Ulf Jörnmark, Karlstad 92 poäng, 4) Harald Eriksen, Norge 

och Ole Bungaard, Göteborg, som båda fick 91 poäng. Som synes tätt mellan de tre 

sistnämnda. 
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