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Medlemmar 
Förbundet har under året haft 37 fullt betalande medlemmar och nio passiva medlemmar. 

Styrelsearbete 
Styrelsen har bestått av: 
Ordf:  Pekka Seitola 
Kassör: Christer Frennert 
Sekreterare: Hans Asklund 
Ledamot: Bo Nylund 
Ledamot: Mats Millbourn 
Ledamot: Ulf Bengtsson 
 
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden. Under seglingssäsongen har 
mötena i möjligaste mån ägt rum i anslutning till regattorna. I övrigt har sammanträdena 
genomförts som telefonmöten. Styrelsen har ägnat övervägande delen av sin verksamhet åt 
planering och uppföljning av regattor samt kontakter med arrangörer. Ansträngningar har 
gjorts för att värva nya seglare till klassen och att öka antalet deltagare på 
rankingseglingarna.  
Ett viktigt mål har varit att få till stånd högklassiga rankingseglingar med god fördelning i tid 
och rum. För varje regatta har utsetts en kontaktman för dialog med arrangerande klubb och 
bevakning av att arrangörens planering och förberedelser följer förbundets regattamanual. 
Strävan har även varit att erbjuda boende till goda villkor och få till stånd arrangemang för 
social samvaro vid varje rankingsegling.  
Förbundets två båtar har under 2012/2013 hyrts/lånats ut till Halmstads flottiljen och 
Saltsjöbadsflottiljen, viss uppfräschning har gjorts på båtarna. Ingen Rookie har utsetts för året 
i brist på kandidater. 
Bo Nylund har ansvarat för förbundsbåtarna. Han har också gjort förbättringar på SWE 298. 
Entypsfrågan har fortsatt bevakats av ordföranden. Ett flertal båtar har mäts som entypsbåtar 
bl.a. i samband med regattan träningslägret i Ljungkile. Styrelsen har också infört speciell 
rankingserie, i samband med de vanliga rankingtävlingarna, för Entypsbåtar – även de som 
påbörjat inmätning har varit välkomna att deltaga.   
Informationen till medlemmarna har huvudsakligen skett via e-post och genom hemsidan. 
Traditionen att fyran i varje regatta skriver referat har upprätthållits.  

Tävlings- och träningsverksamhet 
Tävlingssäsongen 2012 innehöll fem rankingseglingar inklusive SM. SM arrangerades i år av 
Halmstad Segelsällskap med 33 deltagare, och Stellan Berlin vann med Lennart Hesselius på 
andraplats och Emil Axelsson trea.  

Övriga rankingseglingar ägde rum i Stenungsund, Saltsjöbaden Sundsvall och Västervik. 

Sedvanligt träningsläger anordnades i Stenungsund i samband med första rankingseglingen. 
Åderman och Dackhammar hade engagerats som tränare. Lägret var mycket uppskattat. Mats 
hade ordnat bra priser till oss på Stenungsbaden där de flesta bode och umgicks 



 
I november anordnades ett träningsläger på Las Palmas Gran Canaria. Det blev sju stycken 
deltagare som lånade båtar av ICIS I Las Palmas – Imma Björndahl reparerade och 
supportade de tränings och de solsugna seglarna.NM seglades i Tönsberg, Norge. 4 st 
svenskar deltog och bäst av dem var Henrik Johnsson som fick en 3:e placering efter Harald 
Roflsnes och Björnar Erikstad. 

VM hölls i Porto de San Giorgio i Italien, där Peter Andersson tog hem guldet. Stellan Berlin 
2:a och Megan Pascoe England 3:a. Noterades också att bland de 10 bästa var det fem 
svenskar, likväl som bland de 20 bästa 10 svenskar och bland de 30 bästa 15 svenskar – detta 
visar på en mycket bra internationell standard i Sverige. Totalt antal deltagare i Italien var 90 
st varav 20 från Sverige.Lennart Heselius toppade rankinglistan för 2012 med Hasse 
Asklund  på andra och Per Ahrbom på tredje plats. Sammanlagt 42 svenska och 13 utländska 
seglare deltog i en eller flera av årets rankingseglingar (jfr nedanstående diagram). Även på 
övriga svenska regattor har deltagandet varit gott. Kieler Woche hade sex svenskar på 
startlinjen och Hasse Asklund lyckades knipa åt sig en 3:e plats. 
 

 

Flottiljer 
Antalet flottiljer är som förra året sex stycken av varierande storlek. De som var gryende 
förra året är fortfarande gryende – kanske kommer det en flottilj till i Karlstad, medan den i 
Göteborg för en allt mer tynande tillvaro. 
 

Övrigt 
Till allas stora sorg gick Peter Norlin bort – han ritade båtar och seglade ända in i det sista, 
han deltog i VM i Italien, trots sin svåra sjukdom och lyckades placera sig på hedrande 18:e 
plats. Vi kommer att sakna Peters idéer entusiasm och ödmjukhet – han ägnade alla samma 
uppmärksamhet. Peter arbetade hårt med att få igång OD och önskade att det till VM 2013 
skulle finnas ett speciellt pris till bästa OD båt. Vi hoppas att Peter ser OD utvecklingen och 
gläds över den. 

Henrik Johnsson har utbildat sig till mätman och varit mycket behjälplig i samband med 
mätnigar av gamla båtar till OD – klassen. 

 
 
 
 
För styrelsen  
genom Pekka Seitola och _______________________ 
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