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I helgen hålls 606-SM i segling i Sundsvall. 
Tävlingen arrangeras av Sundsvall-Njurunda Båtklubb på ön 
Klampenborg. 
– Det här är det trevligaste som kan hända, säger Håkan Enerud, 
domare under tävlingen. 
 

 

 
Aron Svedin och Vasilij Gunnermarrk från Stockholm 606 klubb i båt 875 och Mikael 
Willdal och Carl Johan Willdal från Kungliga Svenska Segelsällskapet i båten bakom. 
Bild: Kalle Bergman 
Det svenska mästerskapet är också en deltävling i cupen Robline. Tävlingen 
är för 606-båtar, som är en typ av segelbåt. 

Sex stycken från hemmaklubben är med och tävlar i klassen, men bådat 
från hela Sverige är på plats. 

Totalt startar 33 båtar. 



 
Det var trångt för båtarna när de skulle vända runt markeringen. Bengt 
Andersson och Kjell Jansson från Hudiksvalls Sjösportsällskap i båt 414. 
Bild: Kalle Bergman 
Alla kan delta i tävlingen, det krävs inget kval för att vara med, men det 
finns en del krav på båtarna som måste besiktigas innan tävlingen. 

Under helgen avgörs tävlingen genom att det körs nio stycken "heats" och 
sedan räknas poängen ihop från varje persons sju bästa heats. Den med 
mest poäng koras sedan till svensk mästare. 

Den som vinner SM-tävlingen får även chansen att tävla i det som tidigare 
hette Mästarnas mästare, men som sedan ifjol heter Seglingens mästare. 
Där tävlar de som vunnit SM i de alla olika seglingsklasserna mot varandra i 
en tävling. 

Förra året vann Erik Lindén från Oxelösunds Segelsällskap, SM i 606-
klassen. Även under fredagens första heat var det Lindén som var först in i 
mål. 



 
Erik Lindén och Gustav Theander vid mål gången i första heatet i båten 
"Onesails". 
Bild: Kalle Bergman 
Domarna Håkan Enerud och Jan Nordin tyckte att det första heatet gick 
väldigt bra. 

– Det var inga större incidenter utan det blev en ganska stor spridning på 
fältet. Det blev inga domaringripanden, men vi såg tre stycken regelbrott. 
Ett var någon som körde på märket, men han tog på sig det själv utan att vi 
behövde säga något. Sedan såg vi två andra diskutabla händelser, men det 
var ingen som lämnade en protest, säger Håkan Enerud. 



 
Domarduon Håkan Enerud och Jan Nordin. 
Bild: Kalle Bergman 
Vad tycker du om att det är en SM-tävling här i Sundsvall? 

– Det här är det trevligaste som kan hända. Det är sällan man kan se så här 
många båtar, speciellt när det är en klass, det vill säga att det är likadana 
båtar, säger Enerud. 

Vädret under fredagen var precis vad arrangörerna hade hoppats på. 

– Seglingarna var väldigt lyckat. Vinden kom lite mer från höger så att 
banan blev lite sned, men inte så mycket utan det var ganska perfekta 
förhållanden, säger Håkan Enerud. 

Fler bilder från fredagens heat: 



 
Fullpackat med båtar under starten på det första heatet under tävlingen. 
Bild: Kalle Bergman 

 
Åke Meden och Anna-Lena Nilsson i båten "Schack Matt" från Sundsvall-
Njurunda Båtklubb, fick en bra start. 
Bild: Kalle Bergman 



 
Båtarna med utfällda sipnnakers åker i full fart. 
Bild: Kalle Bergman 

 
Båtarna seglar mot horisonten. 
Bild: Kalle Bergman 



 
Regerande svenska mästaren i 606 klassen, Erik Lindén, vann tävlingens 
första heat, tillsammans med Gustav Theander. 
Bild: Kalle Bergman 

 
Björn Börje Gustavsson och Jonas Lindberg från Stockholm 606 klubb. 
Bild: Kalle Bergman 



 
Tomas Strömer och Erik Lindqvist från Söderhamn vid målgång. 
Bild: Kalle Bergman 

 
Hans Oskarsson och Christer Sörvik klämde in sig precis innanför start/mål-
flaggan. 
Bild: Kalle Bergman 
 

Kopia från ST.nu 


