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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: Pekka Seitola 
Ledamot: Håkan Kellner 
Ledamot: Mats Millbourn  
Ledamot: Pelle Schönning 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden samt ett extra möte för att 
bestämma plats för ersättare till MSS:s EMG i rankingserien.  Sammanträdena har 
genomförts som telefonmöten. 

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. Transport av 14 
svenska båtar till VM på Kanarieöarna har planerats och genomförts. Förberedelser för 
transport av båtar till VM i Florida har gjorts. Entypsfrågan har bevakats och Förbundet har 
aktivt bidragit till ett 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. 
Bertil Grandinson företrädde Förbundet vid Svenska Seglarförbundets Seglardag. 

Svenska Seglarförbundet, som övertagit mätbrevshanteringen, kräver att deplacementet 
bestäms för varje båt individuellt genom flytlägestest i vattentank innan mätbrev kan 
utfärdas. Därför har även under detta år ett antal båtar med Förbundets medverkan genomgått 
sådan test. 

 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. Ordföranden medverkade i regatta.nu:s direktsända intervju vid 
båtmässan i Göteborg. Hemsidan, som är förbundets viktigaste kommunikationskanal har 
skötts av Pekka Seitola.  

Förbundets två båtar har under 2008 kunnat erbjudas intresserade för provsegling i 
anslutning till rankingseglingarna i Strängnäs och Mariestad efter att under flera år varit 
stationerade i Sundsvall och Malmö och gjort god nytta där. Inför säsongen 2009 har Hasse 
Malmsten kontrakterats att disponera båtarna i Stenungsund för att bygga upp en flottilj där.  

Förbundets ekonomi är god.  

Tävlings- och träningsverksamhet 

Tävlingssäsongen 2008 innehöll fem rankingseglingar inklusive SM. SM, som  arrangerades 
av Kungliga Svenska  Segelsällskapet i Saltsjöbaden, såg Janne Nilsson som segrare. Övriga 
rankingseglingar har varit regattorna i Strängnäs, Gävle, Mariestad och Långedrag.  



 

2.4mR hade som en av fyra internationella klasser inbjudits delta i seglingsdelen av 
European Masters Game, EMG, i Malmö. Regattan, som för 2.4-klassens del var tänkt att 
utgöra en rankingsegling, ställdes in på grund av för få anmälningar i samtliga klasser. 

Lennart Heselius toppade rankinglistan för 2008 med Hans Asklund på andra och Henrik 
Johnsson på tredje plats. Sammanlagt 48 svenska och 12 utländska seglare deltog i en eller 
flera av årets rankingseglingar. Även på övriga svenska regattor har deltagandet varit gott. 
Årets Rookie blev  Mats Millbourn. 

VM hölls i Las Palmas på Kanarieöarna, där Stellan Berlin tog sitt femte guld och Hans 
Asklund sitt första brons. Övriga svenskar  med goda placeringar var Peter Norlin (4), 
Magnus Lidholm (5),  Lennart Heselius  (6) och Peter Andersson (8) i ett startfält med 50 
båtar. 

Baltic Cup genomfördes med två delseglingar, en i Finland (Vasa) och en i Sverige 
(Saltsjöbaden). Sverige tog hem segern i lag med 65 poäng mot 42. Individuellt segrade 
Lennart Heselius med Ulf Arvidsson på andra plats.  

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

Flottiljer 

Antalet flottiljer är oförändrat åtta av varierande storlek.  

 

För styrelsen  

genom Håkan Kellner och Bertil Grandinson 


