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Medlemmar
Förbundet har haft 33 betalande medlemmar.

Styrelsearbete
Styrelsen har bestått av;
Ordförande Sven Asklund
Kassör

Håkan Kellner

Sekreterare Ulf Bengtsson
Ledamot

Bo Nylund

Ledamot

Mats Millbourn

Ledamot

Klas Andersson

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden, samtliga som telefonmöten.
Styrelsen har arbetat med planering av regattor och kontakter med arrangörsklubbar. Det är
svårt att få klubbarna att arrangera regattor och som ett försök att underlätta för klubbarna
har diskuterats att samarrangera med andra klasser. Rankingseglingen i Gävle 2016 kommer
att arrangeras tillsammans med Neptunkryssare.
Styrelsen fick av årsmötet 2015 i uppdrag att stärka och öka rekryteringen till 2.4mR klassen.
Styrelsen anser att rekryteringen sker bäst på lokal nivå och har utsett lokala
kontaktpersoner vid de olika flottiljerna, kontaktpersonerna kan enkelt nås via ett formulär
på hemsidan. Två ledamöter, Håkan och Ulf, har arbetat med att uppdatera båt och
seglarregistret för att kunna skicka information till potentiella seglare.
Styrelsen har lämnat remissvar på Svenska Seglarförbundets förslag på ny avgiftsstruktur för
SSF och bevakat SSF:s seglardagar.
Styrelsen initierade en svensk ansökan till VM 2017 i Nynäshamn SS regi. Även Sneek,
Holland lämnade in en ansökan. Sneek vann de nationella förbundens röstning.

Tävling- och träningsverksamhet
Tävlingssäsongen 2015 innehöll fem rankingseglingar inklusive SM som gick i Saltsjöbaden
med 34 deltagare. Som vanligt vann Stellan med Lennart Heselius på andra plats och Hans
Asklund på tredje. Pelle Schönning var bästa handikappseglare. Övriga rankingseglingar hölls
i Hunnebostrand, Gävle, Vadstena och Halmstad.
Träningslägret var i Hunnebostrand med 35 deltagare, uppskattade tränare var Helena
Formgren och Karin Berg.
NM seglades i i Ålesund med Hans Ekholm och Jan Nordin som svenska deltagare, vann
gjorde Harald Rolfsnes följd av Björnar Erikstad och Hans Ekholm på tredje plats. VM 2015
avgjordes i Rauma med 102 deltagare. Stellan Berlin vann med Björnar Erikstad på
andraplats och Heiko Kröger på tredje. I Kieler Woche deltog från Sverige Henrik Johnsson,
Per Ahrbom och Christer Frennert. Heiko Kröger vann följd av Björnar Erikstad och Henrik
knep tredjeplatsen. VM 2016 hölls i Hobert Australien i januari, inga svenska seglare deltog,
Megan Pascoe vann.
Rankinglistan 2015 toppas av Lennart Heselius med Hans Asklund på andra- och Stellan
Berlin på tredje plats. Pelle Schönning vann Handikappranking serien följd av Gunilla Larsson
och Bo Nylund.
I januari var 8 seglare på läger i Las Palmas i RCNGC:s exklusiva klubbanläggning, denna gång
var vädret bra med sol och lagom vindstyrka.
Gröningen har under året sköts av Bo Nylund och finns tillgänglig vid behov.

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

För Styrelsen
Sven Asklund

