Antigua Baby!

MSS:arna Mikael Stamming och Anders Roth deltog i en fem man stark besättningen på
XAR, en X50 från Falsterbokanalens båtklubb under en veckas segling på vattnen runt
Antigua. Antigua Race Week, som i år hade döpts om till Antigua Sailing Week. Fråga
inte oss varför? Men segla blev det.
Vi hade en bra bryggplats långt inne vid marinan vid Antigua Yacht Club, öns
arrangerande klubb. En lite småsliten marina men den fungerar bra när det fanns vatten,
det fanns det inte alltid. Hur kul är det när hundratal seglare efter en varm, svettig dag
köar för några få duschdroppar? Men detta är Karibien – en stil som är lite mer
”laydback” än Stureplan!
Men vi var här för att kappsegla. Yachting World Round Antigua Race, lördagen den 26
april. Seglingen startar tidigt men inga varningssignaler före 0800 stod det i programmet.
Seglingen gick motsols runt ön med start strax utanför Nelsons Dockyard. Seglingen har
lite bojar spridda runt ön som alla skall tas om babord, detta gäller dock inte de som
drivit iväg, då får vi runda virtuellt enligt plottern istället – gör så berätta
tävlingsledningen på VHF. OK hur gör man då med taktiken? Seglingen gick bra och vi

länsade snabbare än båtarna i samma storlek.
Pang!
Kicken släpper från bommen! Satan. Kan man länsa utan kick? Vi lyckades skjuva av
alla M8 bultarna till kickens infästning i bommen. Det var bara att segla med
bombromsen istället. Lätt farligt om den sitter och vi måste dumpa storen för att väja.
Det pirrade varje gång vi var babordare och mötte en styrbordare. Men inga krockar blev
det.
Vi med X50 deltog i CSA 2 (CSA = Carribean Sailing Association och beteckning för
deras mätregel. Lite LYS/SRS) och blev 10:a. Bland annat var vi maximalt icke
samtränade och så fastnade vi i ”doldrums” väst om ön och förlorade placeringar där, för
fler ursäkter, kontakta undertecknad. 
Antigua Sailing Week började dagen efter. Första start vid 10.00 tiden. Det ger gott om
tid när man normalt vaknar vid 0600 om man inte är ungdom. Solen vräker in tillsamman
med en skönt varm bris. Vem kan sova i båten då? (mer än tonåringar?) Skepparen
Rikard lyckades springa 30 minuter på morgnarna flera dagar. Anders och Mikael tittade
på och lagade morgonkaffe!
Under veckan seglade vi CSA 2, medelstora båtar. CSA 0 hade ICAP Leopard - en Farr
100 - och Monster Project – Volvo V70 - samt två TP 52or och annat stort och snabbt.
CSA 1 innehöll en Swan 65:a (som vann klassen) och andra stora cruising båtar. I vår
klass fanns en Swan 51, X482, Oyster Lightwave 48, Azuree 46 (veckans klassvinnare)
och en Spirit 46 (klassens looser).
Mikael rattade med den äran. Gjorde alla starter och styrde 98 procent av tiden. Rikard
körde några kryssar själv. Annars behövdes Rikard på fördäck för att vi andra inte är
utbildade på det där med dubbla skot till spinnakern. Båthanteringen var dock fantastiskt
bra med tanke på fåtalet besättningsmän och vår samträning på cirka noll timmar. Om
man tittar på en film från regattan så förstår man mer:
http://www.youtube.com/watch?v=GDuiRBwW2Us (sök på ”Antigua Sailing Week 2014
Wrap Up”)
och kolla vid tid 6:10, alla andra har 10 - 12 eller fler tunga individer på kanten. Vi har två
spinkiga tjugoåringar. Det blir uppenbart att vi inte var där för att vinna. Vi var där för att
deltaga och ha kul och få en upplevelse att minnas lång tid framöver. Kul hade vi och
minnen har vi!
Söndagen bjöd på endast ett medellångt race, plats 5.
Måndag, platserna 5 och 6
Tisdag + Shaggy på kvällen, placering 7 och 7. Vem är Shaggy undrar säkert någon –
läs här under.
Onsdag layday och kolla på matchracing.
Torsdag plats 6 och 6
Fredag plats 6 Totalt plats 6 före X-482 och Spirit 46. Om vi varit anmälda utan
genacker så gav det lägre mätetalet oss en 5te plats totalt. Så kan det bli när man har
fel segel ombord.

Shaggy – en hipphopp/rappare som tydligen är mycket känd. Han liksom många lokala
artister uppträdde i ett gammalt fort högt över viken – Lord Nelson Bay. Det var många
tusen åskådare – flest naturligtvis från Antigua – men även bleka svenskar. Det gung
som ”antiguarnerna” hade är lite svårt att hänga med i. Men gunget, frisyrerna, dofterna,
färgerna det var riktigt härligt. Som drinkarna med den lokala romen, eller den karibiskt
kryddade fisken, eller de härligt färgstarka husen. Detta var inte Skåne!
Salta Hälsningar från Anders och Mikael

