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Verksamhetsberättelse 2007-05-01 - 2008-04-30 

Medlemmar 
Förbundet har under året haft 76 fullt betalande medlemmar och 10 passiva medlemmar. 

Styrelsearbete 
Under året har styrelsen bestått av: 

Ordf:  Bertil Grandinson 
Kassör: Lennart Sjölén 1/5 – 18/11  Gustaf Johnson 19/11 -  
Ledamot: Pekka Seitola 
Ledamot: Håkan Kellner 
Ledamot: Carl Ossiansson  
Ledamot: Pelle Schönning 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden. Sammanträdena har 
genomförts som telefonmöten. 

Styrelsen har ägnat övervägande delen av sin verksamhet åt planering av regattor samt 
kontakter med arrangörer. Förberedelser för transport av båtar till VM på Kanarieöarna har 
gjorts. Entypsfrågan har bevakats och Förbundet har aktivt bidrag till att beslut om hur ett 
framtida regelförslag skall tas fram. Dessutom har en del regelfrågor hanterats inom 
styrelsen genom Håkan Kellner, som sitter i Internationella Tekniska Kommittén. Pekka 
Seitola har varit kontaktman mot Internationella förbundet. Ordföranden företrädde 
förbundet vid Svenska Seglarförbundets Seglardag. 

Svenska Seglarförbundet som har övertagit mätbrevshanteringen har krävt att alla båtar 
måste testas i vattentank för att bestämma deplacementet för att få mätbrev. Därför har under 
året ett femtiotal båtar genomgått sådan test. Tankproven gjordes vid fyra tillfällen – 
Kullavik, Saltsjöbaden, Sundsvall och Åmål.  

Ett vårmöte har arrangerats i Tranebergsstugan där Odd Lindqvist och Johan Brandt 
berättade om tillkomsten av 2.4:an eller Minitiolvan som den då hette. Dessutom visades en 
film från VM i Helsingfors med prat på finska. Pekka hade ägnat sportlovet med att översätta 
och skriva in svensk text på filmen. Ett nummer av 2.4-nytt har givits ut. Notiser har skrivits 
i tidningen Segling. Hemsidan på Internet har redigerats av Anders Kjellberg, och som 
förbundets webbmaster har Pekka Seitola skött det datatekniska. Det är förbundets viktigaste 
kommunikationskanal. 
 
Styrelsen har upprätthållit verksamheten med förbundets två båtar. Flottiljerna i Malmö och 
Sundsvall har haft ansvar för båtarna och överenskommelser med dessa har träffats. 
 
Förbundets ekonomi är god.  

Tävlings- och träningsverksamhet 
Tävlingssäsongen 2007 innehöll fem rankingseglingar inklusive SM. SM arrangerades av 
Åmåls Segelsällskap. Rankingseglingar har därutöver varit regattorna i Kullavik, 
Saltsjöbaden, Gävle och Långedrag. Dessutom anordnades NM i Malmö. VM hölls i 
Kolding i Danmark, där svenskarna lade beslag på alla medaljerna genom Lennart Heselius 



 
guld, Stellan Berlin silver och Ulf Arvidsson brons, i ett startfält med 80 båtar varav 22 
svenska. 

Baltic Cup genomfördes med två delseglingar, en i Finland (Nystad) och en i Sverige 
(Saltsjöbaden). Finland tog hem segern i lag och individuellt segrade Rikard Bjurström.  

Under 2007 har antalet deltagare på rankingregattor och på övriga svenska regattor varit gott. 
Totalt  deltog 75 seglare i en eller flera rankingseglingar. Av dessa kom 51 från Sverige. 
Lennart Heselius toppade rankinglistan för 2007. Årets Rookie blev Gustaf Johnson. 

Ett träningsläger anordnades i Kullavik i samband med första rankingseglingen. Lägret var 
mycket uppskattat. 

Flottiljer 
Antalet flottiljer är åtta av varierande storlek, glädjande. I senaste numret av 2.4-nytt fanns 
artiklar från sju utav åtta flottiljer. 

 

För styrelsen genom Håkan Kellner och Bertil Grandinson 


