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Verksamhetsberättelse 2010-05-01 - 2011-04-30 

Medlemmar 

Förbundet har under året haft 44 fullt betalande medlemmar och nio passiva medlemmar. 

Styrelsearbete 

Styrelsen har bestått av: 

Ordf:  Bertil Grandinson 

Kassör: Christer Frennert 

Sekreterare: Hans Asklund 

Ledamot: Henrik Johnsson 

Ledamot: Mats Millbourn 

Ledamot: Ulf Bengtsson 

 

Styrelsen har under året haft tio 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. Betydande 

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. I flera fall har styrelsen också medverkat till att 

arrangera träning lokalt dagen före regattan. 

 

Förbundets två båtar har under 2010 använts vid flera regattor (Strängnäs, Mariehamn, 

Gävle, Mariestad och Viggbyholm), främst av medlemmar. För att stimulera till ökad 

användning av båtarna bland nya seglare har styrelsen beslutat införa en bilersättning till 

dem som transporterar båtarna för sådant syfte. Styrelsen har vidare infört en avgift för 

medlem som vill låna förbundsbåt för eget bruk vid regattor. Dessa ändringar gäller från 

säsongen 2011. 

Ingen Rookie har utsetts för året i brist på kandidater. 

Styrelsen har under året arbetat för att få fram en arrangör för ett VM i Sverige 2012. 

Ingående kontakter har ägt rum med Karlshamns SS, Lysekils SS Gullmar, GKSS 

(Långedrag) och KSSS (Saltsjöbaden) m fl utan framgång. Bryggplatser har oftast varit den 

stora stötestenen. 

 

Henrik Johnsson har ansvarat för förbundsbåtarna. Han har också som webbansvarig byggt 

om vår hemsida, heder åt honom. Entypsfrågan har fortsatt bevakats och styrelsen har till 

årsmötet tagit fram ett förslag om stadgeändringar syftande till att tydliggöra att förbundet 

administerar både konstruktionsklassen och entypsklassen. Ordföranden har varit 

kontaktman mot Internationella Förbundet och deltagit i AGM:s möte i Hoorn och även 

företrätt förbundet vid Svenska Seglarförbundets Seglardag. Ulf Bengtsson har tagit fram 

kläder med vår logga på, men har ännu inte kunnat fullfölja beställningen på grund av att för 

få medlemmar anmält sitt intresse.  



 

 

 

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.  

Tävlings- och träningsverksamhet 

Tävlingssäsongen 2010 innehöll fem rankingseglingar inklusive SM. SM arrangerades i år av 

Mariestads Segelsällskap, och Emil Axelson vann med Stellan Berlin på andraplats och 

Hasse Asklund trea.  

Övriga rankingseglingar har varit regattorna i Stenungsund, Strängnäs, Gävle och 

Viggbyholm. 

Sedvanligt träningsläger anordnades i Stenungsund i samband med första rankingseglingen.  

Magnus Nilsson och Per Frykholm från Lerums Seglargymnasium hade engagerats som 

tränare. Lägret var mycket uppskattat. Mats hade ordnat fantastiskt boende på 

Stenungsbaden inkl. middag och spa. 

 I Oslo Race Week seglade Peter Norlin, Bosse Hedensjö och Hasse Asklund mot norska 

seglingseliten, totalt 24 seglare. Man seglade med sex båtar i heat i omgångar med 

utslagning. I finalen lyckades Hasse vinna knappt före Harald Rolfsnäs. Norrmännen höll 

med båtar, fri resa och boende, mycket flott. Steff Herbern på ”Herbern Marina” i centrala 

Oslo höll i det hela. 

NM seglades i Mariehamn, på ostsidan i viken Slemmern, ett lämpligt namn för det var gott 

om sjögräs. Vi var 15 svenskar, 14 finnar, fyra norrmän och en polack. Stellan Berlin vann 

med Henrik Johnsson på andra plats och Hasse Asklund som trea. Skaplig svensk dominans. 

VM hölls i Hoorn Holland, där Paul Tingly tog hem guldet. Stellan Berlin kom tvåa och 

Hasse Asklund blev trea (som vanligt) i ett startfält med 82 båtar. 

Stellan Berlin toppade rankinglistan för 2010 med Hasse Asklund på andra och Lennart 

Heselius på tredje plats. Sammanlagt 42 svenska och fem utländska seglare deltog i en eller 

flera av årets rankingseglingar (jfr nedanstående diagram). Även på övriga svenska regattor 

har deltagandet varit gott.  
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Flottiljer 

Antalet flottiljer är numera sex stycken av varierande storlek. Månne Västervik är i 

vardande? 

 

För styrelsen  

genom Hans Asklund och Bertil Grandinson 


