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Medlemmar 
Förbundet har under året haft 41 fullt betalande medlemmar och 0 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. Det har visat sig bli allt 
svårare att hitta arrangörer, varför någon förändring bör göras till nästa säsong. 
Ansträngningar har gjorts för att värva nya seglare till klassen och att öka antalet deltagare 
på rankingseglingarna, dock är återväxten i klassen svag. 
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.  
Bo Nylund har ansvarat för förbundsbåtarna. Han har också gjort förbättringar på SWE 298. 
Entypsfrågan har fortsatt bevakats av ordföranden. På VM i Toronto kommer ett pris att 
tilldelas bästa OD båt. 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 sommaren 2013 innehöll fem rankingseglingar inklusive SM  SM gick av 
stapeln i Karlstad med 34 deltagare, och Stellan Berlin vann med Lennart Hesselius på 
andraplats och Hans Asklund trea.  
Övriga rankingseglingar ägde rum i Ljungskile, Nynäshamn, Gävl och Långedrag. 

Sedvanligt träningsläger anordnades i Ljungskile i samband med första rankingseglingen. 
Tränare hade som vanligt engagerats  Lägret var mycket uppskattat då ett 40 tal båtar deltog. 
Vi bodde på det ”ölstinna” turisthotellet i Ljungskile, där vi också fick föreläsning i ölets 
mysterier. 

I Januari anordnades ett träningsläger på Las Palmas Gran Canaria. Det blev elva deltagare 
som lånade båtar av ICIS I Las Palmas – Imma Björndahl reparerade och supportade de 
tränings och de solsugna seglarna. NM seglades i Åbo, Finland. 2 st svenskar deltog och bäst 



 
av dem var Pekka Seitola som fick en 7:e placering Jan Nordin hamnade på en 13:e plats, 
vann gjorde Rikard Bjurström Finland. 
VM hölls i Pole England, där Stellan Berlin tog hem guldet följd av Helena Lucas och 
Megan Pascoe båda England. Lennart Heselius seglade in på en 4:e plats. Totalt antal 
deltagare i England var 75 st varav 15 från Sverige. Stellan Berlin toppade rankinglistan för 
2013 med Lennart Heselius på andra och Hans Asklund på tredje plats. Sammanlagt 38 
svenska och 6 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 två svenskar på startlinjen, trots att det var midsommarafton,  och Per Ahrbom 
lyckades knipa åt sig en 4:e plats. 

 

 
 
 

Flottiljer 
Ingen förändring sedan förra året. Antalet flottiljer är som förra året sex stycken av 
varierande storlek. I Ljungskile har det vuxit fram under året ca 5 st seglare anmälda till SM 
2014. 
 

Övrigt 
Inget övrigt att rapportera  
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