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TP52 Datacom-Lindahl är byggd i England 2006.

En kvart efter
att de större
racingbåtarna
hade kommit iväg
var det dags för
klassikerna att
rada upp sig på
Strömmen.

Gotland runt-start på Stockholms ström
Nordens största havskappsegling, Gotland runt, med det
nya namnet ÅF Offshore Race, har landat mitt inne i Stockholm. Starten för tävlingens största kappseglingsbåtar
och de klassiska träbåtarna har flyttats från Sandhamn i
skärgården in till Stockholm. Den 6 juli går startskottet.
Text och foto Linda Linnskog Rudh
Kvällen innan starten

träffar vi skepparen Ralph
Aspholm på TP52:an Datacom-Lindahl i Wasahamnen.

Ralf Aspholm, skeppare på
Datacom-Lindahl, ställer upp för
21 gången i Gotland runt, numera
ÅF Offshore Race. Han har vunnit
tävlingen tre gånger tidigare.

Datacom-Lindahl har redan tagit
hem flera förstaplaceringar i
klassen ORC i helgens inledande
tävlingar ute vid Sandhamn och
Ralf Aspholm är nöjd:
– Vi har goda chanser att
vinna. Mycket beror på att vi är
en svensk besättning som känner farvattnen. Speciellt utanför
Gotland, där både vägval och
vindar spelar stor roll, berättar
han.
Prognoserna indikerar förhållandevis svaga vindar. Då har
Datacom-Lindahl-båten fördel
av sin låga vikt, 6990 kg. Tävlingens största båt, 72-fotaren
Rán, med Skype-grundaren
Niklas Zennström som skeppare,
får svårare i såna lägen. Niklas
Zennström auktionerade för
övrigt ut en plats på sin tävlingsbåt. Vinnaren får följa med
på den första etappen mellan
Stockholm och Sandhamn
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Datacom-Lindahl och Rán precis efter att startskottet i ÅF Offshore Race
brunnit av på Stockholms ström.

och pengarna går till ett renare
Östersjön.
I Sandhamn startar man
sedan på nytt och ger sig av
på den 390 nm långa etappen
runt Gotland. Besättningen på
Datacom-Lindahl-båten är 15
man stark med bland annat de
svenska proffsen, Roger Nilson
och Magnus Woxén, ombord.
Resten är duktigt folk som Ralf
Aspholm är van att segla tillsammans med.

Den här kvällen ligger sex
kappseglingsbåtar på över 50
fot och knappt 20 klassiska
skönheter i trä i Wasahamnen i
Stockholm. Ute på Sandhamn
finns de övriga 250 deltagande
båtarna.
– Det här är ett test för att se
hur det fungerar med starten,
berättar Ralf Aspholm. Om det
går bra kommer samtliga båtar
att starta inne i Stockholm nästa
år.

Navigatören ombord på Datacom-Lindahl sitter under däck i en smått
klaustrofobisk bur. Härifrån har han full koll på väder och position.

Stockholms stad ser gärna
hela ÅF Offshore Race-starten
inne i Stockholm. Man menar att
det bidrar till att befästa bilden
av Stockholm som en stad på
och nära vatten.
Ombord på Datacom-Lindahlbåten jagar man kilon. Den totala vikten för de 15 besättnings-

männen får inte överstiga 1300
kilo och de har i stort sett bara
med sig de kläder de står och går
i. Allt som allt finns 90 liter vatten och 90 portioner frystorkad
mat med på båten. Man räknar
med att gå i mål på Sandhamn
efter ett stenhårt race på cirka
48 timmar.
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