Södermanlands Seglarförbund
Verksamhetsberättelse 2015-2016
Styrelsen bestod av Håkan Alm som ordförande, Stefan Maxe som sekreterare och Karl-Inge
Forslund som kassör. Dessutom ingick Björn Larsson och Tommi Rotonen som ledamöter.
Som adjungerande medlemmar har vår Sailcoach Patrik Björklund samt Webmaster Niklas
Qvarnström ingått.
Styrelsen har haft tre protokollförda telefon möten samt ett möte då styrelsen träffades 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.
Tyvärr så har några klubbar lämnat distriktet (Näverkvarns båtklubb och Södertälje
brädseglare) och Svenska seglarförbundet.
Övriga klubbar bör vara uppmärksammade på att medlemmar i dessa klubbar inte kan vara
med och kappsegla enligt Svenska seglarförbundets kappseglingsregler. Klubbarna får heller
inte arrangera kappseglingar.

Utbildning
I samarbete med Örebro, Västmanland, Uppland och Östergötland har följande utbildning
arrangerats
• Tränare Grön, Västerås den 12-13 mars (18 deltagare)
Lokalt i Eskilstuna har vår Sailcoach stöttat genomförandet av en studiecirkel i Navigation för
framförallt medlemmar i Torshälla SS och SS Svearna, totalt cirka 25 deltagare

Ungdom
Årets ungdomssatsning har inneburit att klubbar i distriktet i år har stått värd för ett flertal
stora jolleseglingar. SS Svearna var först ut med att arrangera Eliteserien redan till
valborgshelgen och senare under sommaren så genomfördes regionkvalen i optimist både i
Oxelösund och Eskilstuna. Jättekul att se att klubbarna arrangerar stora tävlingar igen efter
några års paus.
Oxelösund har också stått värd för ett par olika läger. I början av säsongen var det med fokus
på gröna seglare och senare på säsongen med fokus på lagsegling och duktigare seglare i
samarabete med KSSS.
De senaste årens samarbete kring MälardalsCupen lyckades inte lika bra som tidigare.
Konceptet som sådant har genomförts men det har varit betydligt mindre utbyte av seglare
mellan distrikten än tidigare år. Det blev fyra olika tävlingar i tre olika distrikt. Nya tag
planeras för kommande säsong.
•
•

NySS Nyköping, 22 maj
OXSS Oxelösund, 4-6 juni

•
•

LJS Linköping 13-14 aug
SSH/ÖKF Hampetorp, 10-11 sept

Glädjande nog hade distriktet i år ett flertal seglare med på JSM och även på JrCup.

Kölbåt
Deltagarantalet på de sörmländska kölbåtstävlingarna håller sig i stort på samma nivå som
föregående år.
Doublehanded-seglingen Seapilot2star tillhör årets vinnare där de efter förra årets tapp till 89
startande åter samlade en bit över 100 båtar. 105 båtar blev det till slut.
Andra race som ökade under året var bland annat Radön Open, Östertälje BK som samlade 17
båtar mot 11 förra året och Notstickshällan race i Trosa som dubblade deltagandet från 6 till
12 deltagare.
De forna stortävlingarna Arkö Runt (OxSS) och Askö Runt (SBS) har dock svårt med
deltagarantalet. Arkö Runt som på 80-talet hade mer än 300 startande som mest hade i år
endast 37 båtar på startlinjen. Askö Runt fick bara ihop 10 båtar. Så sent som 2005 hade de
nästan 30 startande.
Som vanligt har flera sörmländska seglare visat framfötterna på mästerskap och tävlingar
utanför distriktet.
Rival-SM arrangerades i år av Nyköpings SS, men deltagarantalet blev bara sju båtar.
Nyköpingsseglare lade dock beslag på samtliga pallplatser genom Per Sandberg etta, Peter
Fritz tvåa och Stefan Eriksson trea.
Även klassen M30 höll sina mästerskapsseglingar i Nyköpings regi och där kom Peter
Lundqvist, NySS fyra bland 20 startande.
M22-SM seglades på Mälaren med 17 deltagare och där kom Stefan Hultgren, NySS tvåa.
Bland 40 startande båtar på 606-SM i Nynäshamn tog sörmlandsungdommarna Erik Lindén
och Eddie Klemets silvermedaljen. Oxelösunds Håkan Karlsson seglade in på en fin
femteplats.
Neptunkryssar_SM arrangerades på Gotland med flera Sörmländska seglare på plats. Roffe
”plåt” Erixon och Magnus Gustafsson, NySS seglade hem bronsmedaljen.
På sommarens ÅF Offshore Race visade flera sörmländska seglare framfötterna. SS Svearnas
Lars Bergqvist seglade som taktiker/rorsman på Wonderboo Samling Team och slutade fyra i
klass SRS A.
Strängnäs-seglaren Jonas Svensson navigerade Blixt Pro Samling till seger i klass ORCi Big
Boat och i klass ORCi B navigerade Jesper Qvarnström, Trosa BK, Xperia/Valdemarsvik till
en fjärde plats.
Södertäljebåten Daiquiri med Gunnar Frostell tog andraplatsen i klass SRS C och ytterligare
en Södertäljebåt, Grove med Martin Dubois blev tvåa i klass SRS Doublehanded.
Ovanstående är bara ett urval av de sörmländska seglarnas resultat under året. Många fler har
förstås deltagit på tävlingar runt om i landet.

Samarbete med andra distrikt
Samarbete har skett med närliggande distrikt vad gäller utbildning och ungdomssegling.

Ekonomi
Ekonomin är god vid verksamhetsårets slut.
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