
Enköpingsseglare mötte eliten i Marstrand 
 
– Det kändes kul att möta Sveriges bästa seglare och få testa vad vi Enköpingsbor går för i det 
sammanhanget. Med tanke på motståndet tycker jag vi stod oss relativt bra, säger Pontus. 
Tävlingen arrangeras av Svenska seglingsförbundet och hålls årligen utanför Marstrand. I årets 
upplaga deltog 48 besättningar. Under de två dagarna seglades 30 race i sprintformat vilket innebär att 
varje race tar ungefär tio minuter. Utrymmet för misstag är därför väldigt litet. Båttypen som seglas 
heter J/70 och de åtta båtar som används under tävlingen tillhandahålls av förbudet. Tävlingen delas in 
i en grundserie med fem omgångar och en final där de åtta besättningar som placerat sig bäst i 
grundomgången möts. 
Efter lördagens tre omgångar var Pontus Dolfei med sin besättning bestående av Ulf Dolfei, Dick 
Johansson och Erik Lindsten placerade på en 14:de plats efter att de placerat sig fyra, fyra och trea. 
Under flera av racen var Enköpingsbesättningen uppe och nosade på både andra och första platsen 
men hade lite svårigheter med hissning av undanvindssegel. Under race två blev de dessutom 
tilldelade ett straff av domaren vilket gjorde att de förlorade två placeringar. 
– Vi gjorde en del misstag i båthanteringen som kostade oss dyrt. Det handlar mycket om hur van men 
är med båten och med varandra och vi hade bara haft ett träningstillfälle innan tävlingen. 
Inför söndagens två återstående race innebar det att Dolfei behövde två förstaplatsplaceringar för att ta 
sig till final. Efter dagens första race tog de en övertygande vinst och hoppet om en finalplats levde 
vidare. Enköpingsbesättningen fick en bra start i sista racet och rundade banans första märke som etta. 
Tyvärr fick de ännu en gång problem vid hissningen av undanvindsseglet och slutade som fyra i det 
racet. 
Vad är planen för framtiden nu?  
Vi siktar på att vinna SM i sommar också. Men då planerar vi att delta med fler än en besättning från 
Enköpings segelsällskap. Målet är att även ta hem junior-SM och priset för bästa klubb. När vi gjort 
det blir det självklart ett Seglingens Mästare till med fler än en besättning och vinst där med så klart. 
Vid tävlingen deltog även den tidigare Enköpingsbon Johannes Lind Widestam som i år vunnit SM i 
just båttypen J/70 som användes under helgens tävling. Johannes och hans besättning placerade sig 
etta, sexa, etta, sexa och femma i grundserien och slutade på en 21:a plats totalt efter att de tjuvstartat i 
två av racen. 
 

 

  
 
 


