Svenska 2.4mR förbundet
Verksamhetsberättelse 20160501-20170430
Medlemmar
Förbundet har haft 33 betalande medlemmar.

Styrelsearbete
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Sven Asklund
Kassör

Håkan Kellner

Sekreterare Ulf Bengtsson
Ledamot

Gunilla Larsson

Ledamot

Mats Millbourn

Ledamot

Klas Andersson

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden, tre som telefonmöten och
ett i Hunnebostrand i anslutning till träningslägret. Styrelsen har arbetat med planering av
regattor och kontakter med arrangörsklubbar. Det är fortsatt svårt att få klubbarna att ordna
regattor.
Styrelsen har diskuterat hur klassen kan stärkas och fler medlemmar rekryteras. Styrelsen
anser att rekrytering sker bäst på lokal nivå genom att tvåfyraseglare rekryterar sina
seglarkompisar. Styrelsen har uppmanat flottiljansvariga, där det är möjlig, att ordna prova
på seglingar för potentiella tvåfyraseglare i samband med rankingseglingarna.
Styrelsen har initierat en svensk ansökan om att arrangera VM 2018 i Gävle SS regi. Ingen
annan ansökan har lämnats in till Internationella Förbundet för VM 2018.

Tävlings- och träningsverksamhet
Tävlingssäsongen 2017 innehöll fyra rankingseglingar eftersom Motala SS ställde in SM och
rank 3 med tre dagars varsel. Den planerade regattan ersattes med ett träningsläger i

Vadstena med Linda Rahm som tränare med stöd från Motala Seglargymnasium. Vadstena
SS räddade situationen genom att på så kort varsel hjälpa oss med att ordna träningslägret.
SM hölls istället vid rank fyra i Rastaholm i SSS regi. Som vanligt vann Stellan Berlin med
Lennart Heselius på andra plats och Hans Asklund på tredje. Pelle Schönning var bästa
handikappseglare. Övriga rankingseglingar hölls i Hunnebostrand, Gävle och Halmstad.
Träningslägret var i Hunnebostrand med 24 deltagare, uppskattade tränare var laseseglaren
Emil Cedergårdh och matchracingvärldsmästaren Karin Almqvist.
NM seglades i Gävle, rank 1, vann gjorde Lennart Heselius. VM 2016 avgjordes i Hobert
Tasmanien utan svenska deltagare, vann gjorde Megan Pascoe. I Kieler Woche deltog fyra
svenska seglare, Heiko Kröger vann med Hans Asklund som tvåa. EM seglades i Bordeaux,
Henrik Johnson och Fia Fjellddahl tog sjätte respektive trettonde plats. Para VM 2016
seglades i Holland, från Sverige deltog Fia Fjelddahl som tog tionde plats av 30 deltagare.
Detta gav Fia en plats på PARA OS 2016 i Rio där hon kom på tolfte plats av 16 deltagare.
Rankinglistan 2016 toppas av Lennart Heselius med Hans Asklund på andra- och Per Ahrbom
på tredje plats. Handikapprankingen toppades av Pelle Schönning.
I januari var 6 seglare på läger i Las Palmas i RCNGC:s exklusiva klubbanläggning. Båtarna är
iordningställda och har nya segel och är nu likvärdiga.
Gröningen har under året sköts av Gunilla Larsson och har rustats, den finns tillgänglig vid
behov.

Flottiljer
Ingen förändring sedan förra året. Antalet flottiljer är sex stycken av varierande storlek.

För Styrelsen
Sven Asklund

