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Verksamhetsberättelse 20170501–20180430
Medlemmar
Förbundet har haft 33 betalande medlemmar.

Styrelsearbete
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Sven Asklund
Kassör

Claes Bengtzon

Sekreterare Ulf Bengtsson
Ledamot

Gunilla Larsson

Ledamot

Östen Petterson

Ledamot

Klas Andersson

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden, två 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.
Sven Asklund har deltagit på SSF:s Seglarträff 2017-11-18 och Seglardagen, som är SSF:s
årsmöte, 2018-03-17. Vid Seglardagen föreslog SSF:s styrelse ändringar i rösträttsreglerna till
SSF:s årsmöte som ger Segelsällskap med mer än 300 medlemmar en rösträtt, tidigare har de
ingen rösträtt, samt att ge klassförbund med mer än 100 medlemmar en rösträtt. Tidigare
har alla klassförbund haft en rösträtt. Efter inlägg av mig och Neptunkryssarförbundet
ändrade styrelsen sitt förslag till att klassförbund med SM-status eller
olympisk/paraolympisk status får en rösträtt. Detta förslag beslutades.
Styrelsen har diskuterat hur klassen kan stärkas och hur fler medlemmar kan 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.

Tävlings- och träningsverksamhet
Tävlingssäsongen 2017 innehöll fem rankingseglingar. SM gick av stapeln 17–20 augusti i
Falun och arrangerades av RUNN SS. Stellan Berlin vann, tvåa var Lennart Heselius och
Henrik Johnson kom på tredje plats. Fia Fjelddahl var bästa handikappseglare på tionde
plats. Totalt deltog 20 båtar på SM. Övriga rankingseglingar hölls i Hunnebostrand, Gävle,
Ljungskile och Mariestad. I medeltal var det 20 deltagare på rankingseglingarna.
Träningslägret var traditionsenligt i Hunnebostrand i maj med 23 deltagare, uppskattade
tränare var Linda Rahm och hennes medhjälpare Emily.
Atlantic International Cup seglades i Ålesund i maj med 27 deltagare. Från Sverige deltog
Janne Nordin som vann och Hans Ekholm på andra plats.
NM seglades i Karleby i augusti och var tillägnad Imma. Från Sverige deltog Hans Ekholm,
Pekka Seitola och Janne Nordin med respektive 7:e, 10:e och 13:e plats. Vann gjorde Marko
Dahlberg av totalt 18 deltagare.
VM seglades i Sneek, Holland i först veckan i juli. Från Sverige deltog 10 seglare, totalt var
det 83 deltagare. Stellan Berlin vann, Heiko Kruger tvåa och Hans Asklund trea. Henrik
Johnson kom på tolvte och Per Ahrbom på fjortonde plats. I Kieler Woche deltog Per
Ahrbom, Pekka Seitola och Östen Pettersson med placeringarna elfte, tolfte och sextonde av
totalt 28 deltagare. Vann gjorde Heiko Kruger.
Para VM seglades i Kiel, från Sverige deltog Fia Fjelddahl, Pelle Schönning och Gunilla Larsson
med respektive 8:e, 23:e och 37:e plats av totalt 43 deltagare. Vann gjorde Heiko Kruger.
Para NM seglades i Saltsjöbaden med fyra svenska seglare av totalt tio. Vann gjorde Fia
Fjelddahl.
Rankinglistan 2017 toppas av Stellan Berlin med Lennart Heselius på andra- och Hans
Asklund på tredje plats. Handikapprankingen toppas av Fia Fjelddahl.
I januari var tio seglare på läger i Las Palmas i RCNGC:s exklusiva klubbanläggning. Där finns
nu åtta välhållna och likvärdiga båtar.
Antal tvåfyraseglare minskar på ett oroande sätt. Under 2017 var det 28 aktiva seglare att
jämföra med 32 under 2016 och 50 för tio år sedan.

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

För Styrelsen
Sven Asklund

