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Verksamhetsberättelse 2009-05-01 - 2010-04-30 

Medlemmar 

Förbundet har under året haft 49 fullt betalande medlemmar och 7 passiva medlemmar. 

Styrelsearbete 

Styrelsen har bestått av: 

Ordf:  Bertil Grandinson 
Kassör:  Christer Frennert  

Ledamot: Hans Asklund 

Ledamot: Håkan Kellner 
Ledamot: Mats Millbourn  

Ledamot: Tomas Weber 

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden. Sammanträdena har huvudsakligen 
genomförts som telefonmöten. Årsmötet ägde rum i Falun i samband med SM. Förmiddagen efter 

årsmötet, då det inte blev segling i brist på vind, utnyttjades för ett organiserat bryggsnack under 

ledning av Magnus Lidholm för att ytterligare ventilera några frågor såsom förbundsbåtarnas framtid 

m m. 

Styrelsen har ägnat övervägande delen av sin verksamhet åt planering och uppföljning av regattor 

samt kontakter med arrangörer. Betydande ansträngningar har gjorts för att värva nya seglare till 

klassen och att öka antalet deltagare på rankingseglingarna (se nedan). Transport av fem svenska 
båtar till VM i Florida har planerats och genomförts med Bo Hedensjö som ansvarig. Entypsfrågan 

har bevakats och Förbundet har aktivt bidragit till ett beslut om hur ett framtida regelförslag skall tas 

fram. Bertil Grandinson har varit kontaktman mot Internationella Förbundet sedan Pekka Seitola 

blivit sekreterare i detta. Bertil Grandinson företrädde Förbundet vid Svenska Seglarförbundets 
Seglardag. Regattamanualen har utvecklats ytterligare. 

Informationen till medlemmarna har huvudsakligen skett via e-post och genom hemsidan. 

Traditionen att fyran i varje regatta skriver referat har upprätthållits. Notiser har skrivits i tidningen 
Segling. Hemsidan, som är förbundets viktigaste kommunikationskanal, har skötts av Pekka Seitola 

fram till årsskiftet och därefter av Henrik Johnsson. Hemsidan har omarbetats av Henrik i avsevärd 

omfattning. Den nya hemsidan har rönt uppskattning. 

Förbundets ekonomi är god.  

Rekrytering 

Styrelsens arbete för rekrytering och marknadsföring av klassen har främst bestått av följande 
delprojekt. 

1. Högklassiga rankingseglingar: Bevakning av arrangörernas förberedelser genom kontaktmannen 

för respektive regatta. 

2. Arrangemang för social samvaro vid varje rankingsegling: Bevakning av att arrangören ordnar 

gemensamma sammankomster eller aktiviteter.  

3. Lotteri för medlemmar som deltar i rankingseglingar:  

4. Träning lokalt med möjlighet för intresserade att provsegla: Vid vissa rankingseglingar har 

arrangören ordnat träningsseglingar dagen före. 

5. Artiklar i Segling 

6. Regattareportage med bilder på webben: 4:an i varje regatta skriver reportage. Om möjlighet ges 

läggs även bilder ut.  

7. Synas vid större seglararrangemang: Deltagande i Lidingö Runt.  



 

Förbundsbåtarna 

Förbundets två båtar har under 2009 endast använts i begränsad omfattning. Båtarna är ett viktigt 

medel i rekrytering av nya seglare till klassen. Efter beslut på årsmötet har båtarna genom Henrik 
Johnsson rustats till god kappseglingsstandard för att locka intresserade att prova dem bl a under 

rankingseglingarna. Båtarna har även försetts med var sitt nytt segelställ utan kostnad för förbundet 

genom välvillig medverkan från Hamel. 

Tävlings- och träningsverksamhet 

Tävlingssäsongen 2009 innehöll fem rankingseglingar inklusive SM. SM arrangerades i år av Runns 

Segelsällskap, och återigen fick vi se Stellan Berlin som segrare. Megan Pascoe, GBR, belade 
andraplatsen före Magnus Lidholm (3) och Emil Axelson (4). 

Övriga rankingseglingar har varit regattorna i Åmål, Nynäshamn, Gävle och Halmstad.  

Emil Axelson toppade rankinglistan för 2009 med Lennart Heselius på andra och Magnus Lidholm 

på tredje plats. Sammanlagt 36 svenska och 10 utländska seglare deltog i en eller flera av årets 
rankingseglingar. Även på övriga svenska regattor har deltagandet varit gott.  

Det nyuppsatta priset till bäste handikappade seglare på rankingen, Alfred Schönnings pokal, 

erövrades av Pelle Schönning. 

Årets Rookie blev Tomas Weber. 

Vid rankingseglingen i Gävle testades ett system för handicap. Utvärderingen visade ett intresse för 

fortsatta försök med vissa modifieringar av systemet. Vid fortsatta tester vid träningslägret i 

Stenungsund framkom att de seglare som skulle gynnas av systemet inte var intresserade. Styrelsen 
har därför beslutat avstå från ytterligare försök med handicap. 

VM hölls i Florida, där John Ruf, USA, tog hem guldet. Hans Asklund blev bäste svensk med en 4:e 

plats, en hårsmån från bronset. Övriga svenskar med goda placeringar var Per Ahrbom (8) och Peter 
Norlin (11) i ett startfält med 44 båtar. 

I Amerikanska Mästerskapet, som gick som förregatta till VM var Hans Askund nära att ta hem 

segern, men slutade 2:a tätt följd av Peter Norlin (3) i ett startfält på 39 båtar. 

Baltic Cup som skulle avgöras i Nådendal i Finland och Nynäshamn i Sverige kunde inte genomföras 

då inga finnar kom till Sverige och vice versa. 

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

uppskattat. 

En träningsvecka på Gran Canaria med användning av de fyra båtar som finns där planeras äga rum i 

november 2010. 

Flottiljer 

Antalet flottiljer är numera sju stycken av varierande storlek.  

 

För styrelsen  

genom Håkan Kellner och Bertil Grandinson 


