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Från styrelsemötet 29/11 2010 

Styrelsen beslutade vid sitt senaste möte att en kort sammanfattning av vad som 
förekommit på styrelsemötet skulle publiceras på hemsidan fortsättningsvis. Här är 
första försöket. 

VM i Sverige 2012 

Senast Sverige hade 2.4-VM var 2004 i Gävle. På uppmaning av Internationella 
2.4mR Förbundet arbetar styrelsen med att finna en lämplig arrangör. Diskussioner 
pågår med Karlshamn, Båstad och Göteborg och siktet är inställt på att en ansökan 
till Internationella Förbundet ska lämnas in senast 1 mars 2011. 
Mats svarar för kontakterna med klubbarna. 

Regattaprogrammet 2011 

Regattaprogrammet för 2011 fastställdes i sina huvuddrag. Strävan är att erbjuda 
gemensamt boende och gemensamma måltider vid samtliga arrangemang. 
Ansvariga är Mats (Marstrand), Hans (Gävle och Västervik), Henrik (Viggbyholm) och 
Mats (Karlshamn/Båstad/Göteborg). 

Seglingsprogram 2011 

planeringsläget 101129 

Förbundets program 

Datum Arrangemang Plats Arrangör Läge 

28-29/4 Träningsläger Marstrand Sv 2.4mR Förb Fastställt 

30/4-1/5 Rank 1 Marstrand Marstrands SS 
Sanktion 
sökt 

29-30/5 NM, Rank 2 Gävle Gefle SS 
Sanktion 
sökt 

29-31/7 SM, Rank 3 Västervik Westerviks SS 
Sanktion 
sökt 

Sept/okt Rank 4 Viggbyholm Vigganseglarna Preliminärt 



24-25/9 
alt 1-
2/10 

Oktoberpokalen, 
Rank 5 

Karlshamn 
alt Båstad 

 

Preliminärt 

Andra större regattor 

   

Datum Arrangemang Plats Arrangör Läge 

18-26/6 Kieler Woche Kiel KYC Fastställt 

12-19/8 VM Ålesund Ålesunds SF Fastställt 

Styrelsen noterade positivt att programmet för VM i Ålesund 2011 efter påtryckningar 
reviderats och blivit mer komprimerat, se www.24worlds.org . 

Förbundsbåtarna 

Styrelsen beslutade om åtgärder för ett ökat nyttjande av förbundsbåtarna. Strävan 
är att de skall finnas på plats under någon vecka före och vid varje rankingsegling 
under kommande säsong så att lokala seglare kan få tillfälle att utan kostnad 
provsegla båtarna. Detta skall om möjligt annonseras på arrangerande klubbs 
hemsida i god tid för varje regatta. För att detta skall fungera behöver styrelsen 
medlemmarnas hjälp med att transportera båtarna. 

För det fall inga lokala seglare anmäler sig kan etablerade 2.4-seglare låna båtarna 
mot en avgift på 500 kr per seglingsdag, d v s 1000 kr för en rankingsegling, 1500 kr 
för SM och 2500 kr för VM. I denna avgift ingår inte transport. 

Henrik är kontaktperson i frågor som rör förbundsbåtarna. 

2.4-shoppen 

Vi beslutade sätta fart på 2.4-shoppen med några väl utvalda produkter av god 
kvalitet. Ulf håller i 2.4-shoppen med assistans av Mats. 

Entypsfrågan 

ISAF beslutade i början av november att inte godkänna Internationella 2.4mR 
Förbundets förslag att skapa en entypsdivision inom 2.4-klassen. Man hänvisade till 
den normala gången att först bilda en klass, som därefter i vanlig ordning söker om 
internationellt erkännande. Styrelsen beslutade att avvakta Internationella 
Förbundets slutsatser och rekommendationer. 

Nästa möte 

http://www.24worlds.org/


Nästa möte äger rum 17 januari. 

Bertil 
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