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Styrelsen bestod av Håkan Alm som ordförande, Tommi Rotonen som sekreterare och Karl-
Inge Forslund som kassör. Dessutom ingick Björn Larsson och Stefan Maxe som ledamöter. 
Som adjungerande medlemmar har vår Sailcoach Patrik Björklund samt Webmaster Niklas 
Qvarnström ingått. 
 
Styrelsen har haft tre protokollförda möten under verksamhetsåret. Vi har dessutom haft 
mailkontakter ett antal gånger. 
 
Distriktet har varit representerat vid Träffen genom ordföranden Håkan Alm och sailcoach 
Patrik Björklund. Även vid Seglardagen representerades distriktet av Håkan Alm och samt av 
sekreteraren Tommi Rotonen. 
 
Utbildning 
I samarbete med Örebro, Västmanland, Uppland och Östergötland har följande utbildningar 
arrangerats 

• Tränare Grön, Uppsala den 21-22 mars (22 deltagare)  
• Multikurs (Seglingsledare/Domare/Tränare blå), Västerås den 25-26 april (6 deltagare) 

 
Tillsammans med Svenska seglarförbundet centralt genomförde vi också  

• Seglarskoleinstruktör bas, Sundbyholm den 21-24 maj (23 deltagare) 

En ny klubb har certifierats i enlighet med SSF Seglarskola, Oaxens BK. Ett mycket populärt 
inslag som skapar många nya seglare varje år. 

Ungdom 
De senaste årens samarbete med Örebro, Västmanland och Östergötland utvecklades i år 
genom att vi lanserade MälardalsCupen. Det blev fem olika tävlingar i fyra olika distrikt 

• JKV Västerås, 9-10 maj (46 deltagare)  
• OXSS Oxelösund, 30-31 maj (28 deltagare) klasstränare optimist på plats! 
• SäSS Strängnäs, 16 aug (14 deltagare)  
• ASMK Askersund, 29-30 aug (44 deltagare)  
• LJS Linköping 26-27 sept (35 deltagare) 

MälardalsCupen som koncept bygger på principen att det ska vara ett välkomnande 
breddarrangemang för den som vill tävla i regionen. Under en dag försöker vi arrangera en 
nivåanpassad träningsdag för att under söndagen tävla. Deltagarantalet har varit bra, eller 
mycket bra med 30-50 deltagare i tre till fem klasser per tävling. Totalt har ca 100 jolleseglare 
varit med på något av årets arrangemang.  

Glädjande nog hade distriktet i år ett flertal seglare med på JSM och även på JrCup. 
Kommande säsong kommer JSM att arrangeras i Västerås och då hoppas vi verkligen att vi 
får många deltagare 



 
Kölbåt 
 
Deltagandet på de sörmländska kappseglingarna har i år minskat ganska kraftigt med några få 
undantag. Sörmlandsregattan i Trosa, Nävekvarns Öppna och Sundbyholmsregattan är några 
som jämfört med 2014 visar ökat deltagande. 
Varför deltagaranlet minskat så mycket just i år kan så klart diskuteras, men orsakerna är 
säkert flera. 
 
Störst deltagarantal samlade SeaPilot 2star med 89 deltagare. 
 
På de nationella mästerskapen visar dock Sörmlandsseglarna framfötterna med flera medaljer. 
Per Sandberg, Nyköpings SS tog titeln i Rival 22 och Calle Nyström med besättning från 
Södertälje knep ett silver på Express-SM. 
I M22-klassen tog Stefan Hultgren/Mattias Edman, NySS guldet. 
Medalj blev det även i M30 genom Björn Johansson SS Svearna.  
 
Sörmländska seglare fanns även med ombord på segraren i ORCi-SM, TP 52:an Blixt Pro 
Racing. 
Två klubbar har deltagit i Allsvenskan, Strängnäs SS och Oxelösunds SS där båda klarade sig 
undan kvalet och därmed får segla vidare 2016. 
 
 
Samarbete med andra distrikt 
Samarbete har skett med närliggande distrikt vad gäller utbildning och ungdomssegling. 
 
Ekonomi 
Ekonomin är god vid verksamhetsårets slut. 
 
 
För styrelsen 
 
Håkan Alm  Tommi Rotonen Karl-Inge Forslund 
Ordförande  Sekreterare  Kassör 
 
 
 
Stefan Maxe  Björn Larsson 
Ledamot  Ledamot 
 


