
 

Till styrelsen i Svenska 2.4mR Förbundet 

 

SM 2015 

Vid årsmötet i Ljungskile beslutades att förbättra kommunikationen mellan förbundet och dess 

medlemmar enligt en motion från Henrik Johnson. Styrelsen efterlyste därvid mer input från 

medlemmarna. Här är ett initiativ i denna riktning. 

Enligt det utkast till seglingsprogram för nästa säsong som styrelsen presenterade vid årsmötet är 

tanken att förlägga SM i Stockholmsområdet i början av augusti. Vi tycker det är en god idé, inte 

minst med tanke på att flottiljerna i Saltis och Viggan sammantaget är störst i Sverige med ett 

tjugotal aktiva 2.4-seglare. Motivet är också att ett SM i Stockholmsområdet vid den tidpunkten 

skulle kunna locka 2.4-seglare från hela norra Europa att delta i SM som uppvärmning inför VM som 

arrangeras 8-15 augusti i Raumo i Finland. 

Vid årsmötet nämndes att styrelsen sonderat med SSS och med Nynäshamns Segelsällskap om deras 

möjligheter att ta på sig arrangörskapet. Vi föreslår att Förbundet även ger Baggensfjärden och Stora 

Värtan möjlighet att bli SM-arena 2015. Det skulle ge stimulans till de lokala seglarnas aktivitet på 

vattnet liksom till deras engagemang för förbundet.  

Stor vikt läggs vid att åstadkomma ett sammanhållet attraktivt paket innefattande inte bara själva 

regattan utan också boende, socialt program, samordnad upphandling av biljetter till färjan 

Stockholm-Åbo t o r m m. Gamla och nya 2.4-seglare i stockholmsområdet engageras i planering, 

marknadsföring och genomförande av SM 2015. 

Det är också viktigt att SM läggs nära VM i tid för att locka många utländska VM-deltagare att också 

segla SM i Sverige. Ett upplägg för SM skulle kunna se ut så här: 

Torsdag 6 augusti Registrering, kontroll, tune-up-race 
Fredag 7 augusti Första tävlingsdagen 
Lördag 8 augusti Andra tävlingsdagen 
Söndag 9 augusti Tredje tävlingsdagen, upptagning och lastning, färja till Åbo 
Måndag 10 augusti Ankomst till Åbo, bil till Rauma, registrering, sjösättning, tune-up-race 
Tisdag 11 augusti VMs första tävlingsdag 
 
Dialog tas upp med VM-arrangören i Rauma bl a om att kontroll av VM-deltagares båtar kan ske i 

Sverige i samband med kontrollen inför SM. 

Vi föreslår ett telefonmöte med styrelsen för att diskutera detta upplägg. Då kan vi ytterligare 

utveckla våra idéer och tankar kring att göra SM 2015 till ett riktig lyckat 2.4-evenemang med stor 

uppslutning. Låt oss sikta på 30-40 deltagare från Sverige och lika många från andra länder! 

Djursholm resp Saltsjöbaden 8 september 2014  

 

Stellan Berlin    Bertil Grandinson 


