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Nytt Umeå-gäng redo
för att segla jorden runt

I en 33-fots Fortissimo/Marieholm, just nu på vinterförvaring i Kristinehamn vid
Vänerns strand, hoppas
gänget klara av den strapatsrika tur som umetrion Danjel
Henriksson, Jonatan Bonthron och Kajsa Björn klarade
av för några år sedan.
– Vår tänkta rutt blir
ganska lik den som dom seglade, berättar Tommy Näslund, som för närvarande
tjänar respengar på att byta
fönster i Bågenhuset.

KÖP NU, BETALA

SISTA MARS!!!

En ny båtresa jorden runt
med besättning från
Umeå är under uppsegling. Kvartetten Tommy
Näslund, Gustaf Hardell,
Eiliv Hägg och Emelie Edvinsson förbereder nu en
tvåårsstripp över de sju
haven med start till sommaren.
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Höstkampanj!
Permanent hårborttagning för ben,
rygg, ansikte, armhålor m m.

5 laserbehandlingar
- betala för 3.

Tommy Näslund tycks kolla vinden på klassiskt sätt. Eiliv Hägg och Emelie Edvinsson spanar
mot fören.
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Miste stortån
24-åringen är den som har
minst erfarenhet av segling
och litar enligt egen utsago
i stället på sitt välsmorda
munläder. Överhuvudtaget
har det nu aktuella jorden
runt-gänget en hel del likheter med nämnda föregångare. Segling är inte kvartettens bästa sport. Något som
underströks redan under
jungfruturen från Göteborg
till Kristinehamn på ett onödigt brutalt sätt. När båten
efter motorhaveri skulle lägga till vid en brygga hamnade den mest båtvane och
självklare kaptenen ombord
– 24-årige Eiliv Hägg från
Hudiksvall – med foten mellan båt och brygga med så
tråkigt påföljd att han miste
stortån på ena foten.
– Släkten säger att vi ska
ha många fendrar med på
resan, kommenterar Eilivs
sambo Emelie Edvinsson
skrattande.
Värmländskan är inte särskilt orolig över äventyret,

Det är i den här båten, en
33-fots (exakt 10 meter) Fortissimo/Marieholm från
1982 som gänget ska försöka
ta sig jorden runt.

Färdvägen för Umeås nya jorden runt-seglare.
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förutom en välbefogad respekt för den väntande passagen genom Adenvikens piratfyllda vatten. Som äldst
i gänget med sina 26 år och
ensam kvinna ombord lutar
hon sig mot filmkomikern
Bob Hopes ord – Bakom de
framgångsrika männen står
ofta en kvinna som knuffar
dem framåt.

Rätta vibbar
Emelie och Eiliv, som båda
studerat i Umeå, har under

ett par års tid umgåtts med
planer på en långtur med
båt. Möjligen därför att Eiliv
en tid studerat ihop med
Danjel Henriksson. Via internet fick de kontakt med
umegrabben Gustaf Hardell, även han 24 år. Vibbarna visade sig vara de rätta
för att trion skulle kunna
umgås på liten yta under
lång tid.
Gustaf tog i sin tur kontakt
med umekompisen Tommy
Näslund.

Julklappsbutiken
ligger i Lögdeå!
Just nu har vi barndagar med 20%
extra rabatt på hela
barnavdelningen!
Gäller t o m söndag 5 dec.
Handla de senaste märkeskläderna för dam, herr, barn
och ungt med upp till
70% lägre priser – året om!
Månd–Fred 10–18 Lörd 10 –15, Sönd 12–15
0930-305 85 www.haggstromsmodehus.se

På den vägen är det. Under vintern ska båten prepareras, sponsorer raggas
fram och segelkunskaperna
putsas.
– Så fort isen gått drar vi
i gång, säger Tommy Näslund.

BENNY STIEGLER
090–15 12 14
070–689 27 13
benny.stiegler@vk.se

Årets julklapp
som räcker
hela nästa år!
Underbara Claras kökskalender för 2011 är en
inspirerande almanacka full av smarriga recept
och roliga pysseltips, anpassade för varje årstid.
Enkelt att köpa. Gå in på www.underbaraclara.nu
och klicka dig vidare.

