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OFFICIELLT ORGAN FÖR SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET: af Pontins  väg 6, 115 21 Stockholm.  
tel. 08-459 09 90.  E-MAIL: ssf@ssf.se, övriga kontaktuppgifter finns på www.svensksegling.se 
KANSLI: Marie Björling Duell (förbundsdirektör/sportchef), Åsa Blomqvist-Jonsson (ekonomi/admi-
nistration), Magnus Grävare (förbundskapten), Jenny Axhede (utbildningskoordinator), Anders Larzon 
(projekt), Emelie Lindström (föräldrarledig), Therese Wolgast (klubbstödsansvarig),  Patrik Erlandson 
(båtteknik/mätbrevsfrågor), Mats Olsson (PR/kommunikation), Marit Söderström Nord (kommunika-
tion), Karin Knigge (föräldrarledig), Isabelle Lindsten (kappsegling/event), Eva Forslund (parasegling).
STYRELSE: Olof Granander (ordförande), Annika Ekman (vice ordförande), Mikael Stamming (skatt-
mästare), Annika Carlunger, Kristina Hedström, Gustaf Lindskog, Johnie Berntsson, Per-Olof Ekstrand, 
Per Gustafsson, Lisa Wermelin.
Svenska Seglarförbundet, SSF, är svensk seglings riksorganisation med cirka 99 700  
medlemmar fördelade på 324 klubbar, 16 distrikt och 66 klassförbund. SSF är anslutet  
till Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté.

PARTNERS

ÄNTLIGEN ÄR SEGLINGSSÄSONGEN 2022 i gång 
på allvar. Puts, fix och träningar byts nu mot 
kappseglingar på fjärdar, sjöar och hav. För 
några av seglarna som seglar internationellt 
inleddes säsongen redan förra månaden i 
Palma. 

Vårt årsmöte i Svenska Seglarförbundet, 
Seglardagen, genomfördes också i början 
på april. Vi stängde det gamla året och 
presenterade en offensiv planering som 
vi hoppas ska bidra till att vi tar ytterligare 
steg mot våra strategiska målsättningar där 
klubbar, klassförbund, utbildning, hållbar-
het och en framgångsrik elit står i centrum. 

PERSONLIGEN GICK JAG från Seglardagen 
med ett leende på läpparna och full av till-
försikt. Tack alla som var med och bidrog. 
Inte minst alla våra deltagande ungdomar. 
Orosmoln finns och är så klart den allvar-
ligt förändrade säkerhetsordningen som 
kommer att påverka oss alla som berörs av 
internationella utbyten och samarbeten. 
Sannolikt kommer det också påverka oss 
här hemma i form av olika osäkerheter med 
höjda priser, med mera, som följd. 

Det känns skönt att vi från svensk seg-
ling tydligt har tagit ställning mot Rysslands 
invasion. Låt oss fortsätta agera med tydlig-

het och bestämdhet i denna trista fråga.  

SEGELSPORTEN ÄR FANTASTISK. På seglardagen 
möte jag många äldre (runt 70 år) jollesegla-
re som laddade för VM på hemmaplan. Totalt 
fyra olika VM-seglingar arrangeras av olika 
klubbar och klassförbund i Sverige i år. Jätte- 
roligt, vi ser verkligen fram mot dessa och 
en säsong som också kommer att innehålla 
mängder med svenska mästerskap och så 
klart alla klubbseglingar. 

Har ni inte testat på att segla med de 
andra i klubben, tveka inte att ta med er  
några kompisar eller familjen ut en kväll. 
Idag har vi ett bra system där var och en  
kan välja kappsegling efter egen förmåga. 

UPPLADDNING PÅGÅR OCKSÅ på många ställen 
inför sommarens seglarskolor. Förra året var 
det ett rekordstort deltagande i SSF seglar-
skolor och vi vet att intresset också är stort 
för inför den här säsongen. 

SSF seglarskolor är kvalitetssäkrade 
genom att instruktörer och ledare har gått 
igenom våra utbildningar och använder våra 
kursplaner. Allt för att starten på ett livslångt 
intresse ska bli så tryggt och bra som möjligt. 

DET SOM ERBJUDS inom svensk segling den 

Säsongen är inledd!

kommande säsongen är möjligt tack vare alla 
ni som är aktiva i klubbar, klassförbund och 
våra distrikt runt om i landet. Ni gör ett fan-
tastiskt jobb som bär vår idrott framåt. 

Jag hoppas att vi får en ny härlig säsong  
på hamnplan och på vattnet. 

Olof Granander
Ordförande
Svenska Seglarförbundet
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Dags för Allsvenskan 2022
Den allsvenska seglingssäsongen står för dörren och för första gången sedan 2019 blir det fyra 
tävlingar och ett kval. 18 klubbar ska göra upp om segern och 17 av dem ska försöka ta titeln från 
mästarna KSSS som vann det allsvenska guldet 2021. Text: Claes Lundin Foto: Daniel Stenholm

FINALSEGLINGARNA I HÖSTAS bjöd 
på spänning in i det sista. KSSS 
höll på att snubbla på mållinjen, 
vid finalen i Västerås, men stod 
till slut som segrare. Silvret gick 
till Hjuvik och bronset knep 
Hunnebo. I kvalet stod det klart 
att Runmarö tvingas lämna 
Allsvenskan och att Gottskär är 
nykomlingar säsongen 2022. 

I år gäller ungefär samma vill-
kor för de deltagande klubblagen 
som förra året. På respektive del-
tävling ska en besättning bestå 
av fyra eller fem tävlande och det 
ska vara minst två av varje kön, 
samt en ungdom.

Formatet blir samma som tidi-
gare år, det vill säga direktdömda 
sprintseglingar i sex tävlings-
utrustade J/70 i upp till 45 race 
under tre dagar i landnära race.

SAMTLIGA DELTÄVLINGAR KOMMER 
att sändas live på Youtube och 
Facebook med professionella 
kommentatorer, analyser och 
reportage.

Kungliga Svenska SegelSällskapets lag i Västerås. Från vänster Andrea 
Nordquist, Oscar Lundquist, Ludde Lindkvist och Hanna Maurer.

Allsvenska 2022:
• 13–15 maj: Deltävling 1 i Skanör
• 17–19 juni: Deltävling 2 i Långedrag
• 19–21 augusti: Deltävling 3 i Åmål
• 16–18 september: Deltävling 4 
     i Saltsjöbaden
• 15–16 oktober: Kval till Allsvenskan 
    2023 i Marstrand

Deltävling 1 avgörs i Skanör 
13–15 maj. Två år i rad skulle 
premiären ha gått i Skanör. Men 
två år i rad satte pandemin stopp 
för arrangemanget. Nu hoppas 
arrangören på tredje gången gillt 
och deltagarna kan förvänta sig 
fina förhållanden med sand- 
bankar och ström.

Deltävling 2 blir precis som 
2021 i Långedrag 17–19 juni. Räk-
na med ett utmärkt arbete från 

GKSS erfarna funktionärskår och 
roliga seglingsvatten med flitig 
båttrafik runt om.

Deltävling 3 kommer att 
genomföras 19–21 augusti i Åmål. 
Det blir en ny och spännande 
arena för Allsvenskan. SS Åmåls-
viken utlovar perfekta förutsätt-
ningar och möjligheter – både på 
land och på vattnet.

Deltävling 4, den stora 
säsongsfinalen, tar KSSS sig an 

i Saltsjöbaden 16–18 september. 
Här startade Allsvenskan 2015 
och nu kommer den tillbaka. 
Kappseglingarna kommer att 
ligga publikvänligt nära land och 
här är det garanterat utmanande 
vindar för besättningarna.

KVALET TILL ALLSVENSKAN 2023 
avgörs 15–16 oktober i Marstrand. 
Här behöver de tre sist placerade 
klubbarna i årets allsvenska delta 
om de vill stanna kvar och de 
utmanas då av nya klubbar som 
vill komma med. De tre bästa 
från kvalet får vara med i All-
svenskan 2023. ✪

Det finns även olika nivåer, som 
kurser för nybörjare, fortsätta-

re eller den som vill prova på 
kappsegling. För de minsta är 

RUNT OM I landet finns cirka 135 
klubbar som har fått sina seglar-
skolor certifierade av Svenska 
Seglarförbundet. Varje år utbil-
dar de tillsammans över 10 000 
barn, ungdomar och vuxna – och 
det finns plats för fler. 

Välutbildade, entusiastiska 
och kunniga ledare ser till att alla 
deltagare lär sig och utvecklas på 
sina villkor och efter sina förut-
sättningar. Hög instruktörstäthet 
och en gemensam kursplan bor-
gar för utbildningens kvalitet. 

Kurserna är uppbyggda efter 
de lokala förutsättningarna och 
utformade antingen som kvälls-
kurs, helgkurs eller veckokurs. 

Lär dig segla i sommar med SSF Seglarskola
Med 135 svenska seglarskolor, certifierade av Svenska Seglarförbundet, har det aldrig varit 
enklare att lära sig segla. Över hela landet står klubbar redo att välkomna både unga och vuxna 
nybörjare som vill prova på segling. Tillsammans gör klubbarna och Svenska Seglarförbundet 
segling tillgängligt för alla. Text: Mats Olsson Foto: Daniel Stenholm

piratseglarskolan ett spännande 
äventyr och ett bra första möte 
med segling.

Inom SSF Seglarskola finns 
också intensivkurser och kurser 
i parasegling. I Sverige finns ett 
20-tal klubbar som med lite olika 
inriktning erbjuder seglarskolor 
för personer med funktionsned-
sättning.

På seglarförbundets hemsida 
finns mer att läsa under ”Lär 
dig segla” och det är enkelt, 
bland annat via kartsök, att hitta 
klubben som ligger närmast ens 
hemort. Där kan man också ta del 
av vilka kurser och utbildningar 
respektive klubb erbjuder. ✪  
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världsmästerskap i Sverige i år
Fyra 

Under sommaren kommer Sverige att stå som värd för inte mindre än fyra världsmästerskap i 
segling. Två på västkusten och två på östkusten. Och det är fyra helt olika tävlingsformat. Det blir 
VM på havet, på bana, i skärgården och som sprinttävling. Text: Isabelle Lindsten Foto: Sailing Energy

VM SHORT TRACK – 49ER/49ERFX
Mitt i sommaren välkomnar Marstrand och 
GKSS världens bästa seglare i OS-klasserna 
49er (herrar) och 49erFX (damer) till ett 
historiskt första VM i short track – eller helt 
enkelt ett sprint-VM.

Mästerskapet avgörs 14–17 juli då 32 
manliga och 32 kvinnliga besättningar, varav 
minst fyra svenska, kommer att mötas i en 

fartfylld tävling på korta banor nära land. 
Arrangören räknar med mycket publik på 
klipporna vid Strandverket på Marstrandsön. 

Tävlingsformatet utgörs av en utslagsserie 
som börjar med en grundomgång där åtta 
besättningar möter varandra i tre race. De 
fyra bästa går vidare till kvartsfinal, även där 
går de fyra bästa besättningarna från tre race 
vidare till semifinal. Till slut möts de åtta bästa 

besättningarna (fyra från respektive semi- 
final) i finalseglingarna. Här gäller det att 
vara den besättning som först tar två vinster. 
De två besättningar som placerar sig längst 
bak i fältet slås ut och får inte fortsätta. 

ORCI-VM I DOUBLE HANDED 
ORCi-VM i klassen Double Handed arrangeras 
av KSSS i samband med klassiska Gotland 
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världsmästerskap i Sverige i år

Sveriges just nu bästa 49erFX-seglare, Vilma 
Bobeck och Rebecca Netzler, under världscup- 
seglingarna i Palma i april.

Thomas Hansson-Mild, en av Sveriges absolut 
bästa OK-jolleseglare med en mängd EM- och 
VM-medaljer kommer till VM i sommar.  
Foto: Robert Deaves.

gäster som exempelvis från Australien, Nya 
Zeeland och Thailand.

Seglingarna går på Marstrandsfjorden 
som traditionella fleetrace. Inmätning och 
registrering börjar 5 augusti. Seglingarna 
går 8–12 augusti med två seglingar per dag. 
Sammanlagt tio seglingar är planerade med 
minimum fyra genomförda för att räknas 
som ett VM.

VM:et skulle seglats under 2020 men fick 
ställas in på grund av pandemin. Även VM:et 
som planerades i Gardasjön 2021 ställdes in. 
Det senaste OK-VM som genomfördes var i 
Wakatere på Nya Zeeland 2019 där Dan Sla-
ter vann med Fredrik Lööf som tvåa. Senast 
Sverige hade ett OK-VM var 2009 i Kalmar 
där Thomas Hansson-Mild vann.

Thomas Hansson-Mild kommer till start 
på VM i sommar och arrangörerna hoppas 
också på Fredrik Lööf även om hans del- 
tagande inte är bekräftat ännu.

F-18 RAID WORLD CHAMPIONSHIP
För 22:a gången genomförs Stockholm  
Archipelago Raid – men nu som VM. Täv- 
lingen drar till sig en lång rad meriterade  
seglare som lockas av äventyret och den  
tuffa utmaningen. 

Banområdet stäcker sig över en yta på cirka 
4 400 kvadratkilometer och seglarna ska 
passera totalt 70 checkpoints. Starten går hos 
arrangörsklubben KSSS i Saltsjöbaden. Där-
efter går banan söderut i kustbandet till Rånö 
i närheten av Utö. Totalt är det fem stopp/
basecamps varav den nordligaste ligger på 
Fejan i närheten av Kapellskär. Målgången 
sker i KSSS hamn i centrala Stockholm efter 
totalt fem dagars stenhård tävling. 

Tävlingen avgörs i katamaraner (F-18) 
med två mans besättning. Totalt 35 besätt-
ningar får delta, 30 av dem via ordinarie 
anmälan och därefter delar arrangörerna  
ut fem wild cards. ✪ 

Runt som startar inne i centrala Stockholm 
söndag 3 juli. Därefter går banan ut genom 
skärgården och medsols runt Gotland. Mål-
gången efter drygt 350 seglade sjömil sker i 
Sandhamn i Stockholms yttre skärgård.  
KSSS räknar med cirka 90 besättningar från 
nio länder.

Att segla en båt på två personer dygnet 
runt ute till havs är en utmaning för de täv-
lande. Seglarna turas om att vara uppe på 
däck för att trimma och driva båten framåt i 
balans mellan att göra det på ett säkert sätt 
och samtidigt så snabbt det bara går. Att äta 
och sova en stund är viktigt för att orka hela 

vägen in i mål. Planering av nästa manöver 
behöver vara noggrann för att inte slösa med 
energi. Misstag kan vara mycket kostsamma, 
inte bara ekonomiskt om saker går sönder, 
utan också rent fysiskt och mentalt för seg-
larna. Till sin hjälp får de använda autopilot, 
vilket gör att seglarna kan hjälpas åt vid till 
exempel segelbyten. 

VM OK-JOLLE
Marstrands Segelsällskap bjuder in OK- 
seglare från hela världen till VM i början av 
augusti. De förväntar sig cirka 130 deltagare 
från drygt tio länder – och många långväga 
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RIKTLINJERNA ÄR PÅ några sidor 
och utgör inledningen till en 
mer omfattande handbok för 
barn- och ungdomssegling som 
ska växa fram och innehålla 
exempelvis verktyg, mallar och 
checklistor.

–  Två viktiga verktyg som 
redan finns tillgängliga är matri-
sen som beskriver åldersrelate-

Riktlinjer för Barn & ungdomssegling 
– nytt verktyg för klubbar och klassförbund
En ny riktning för svensk barn- och ungdomssegling har tagits ut med förbundets nya strategi 
som grund tillsammans med Riksidrottsförbundets riktlinjer för Barn- & ungdomsidrott. Som 
stöd till klubbar och klassförbund finns nu förbundets nya ”Riktlinjer för Barn & ungdomssegling” 
för unga upp till 23 år. Text: Marit Söderström Foto: Daniel Stenholm

rad utveckling samt målprofiler 
som visar på färdigheter som seg-
laren ska ha på kompetensnivå-
erna gul, grön, blå respektive röd 
nivå, säger Kicki Hedström som 
är ansvarig för barn- och ung-
domssegling i förbundsstyrelsen 
och som tillsammans med ansva-
riga på SSF:s kansli medverkat till 
förbundets nya riktlinjer.

Kicki var med på RF:s konfe-
rens om barn- och ungdoms- 
idrott i slutet av mars där bland 
annat mycket av den senaste 
forskningen på området pre-
senterades, tillsammans med 
RF:s fem riktlinjer för Barn- och 
ungdomsidrott. Riktlinjerna 
ska varje specialidrott använda i 
utbildningar, egna riktlinjer och 

utvecklingsmodeller. 

DESSA ÄR:
• Trygghet: Skapa trygga och 

välkomnande miljöer
• Delaktighet: Erbjud delaktig-

het och inflytande
• Glädje: Främja inre drivkraft 

och långsiktig utveckling
• Allsidighet: Möjliggör all- 
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– DET VAR många som visade 
intresse för tjänsten och att arbeta 
med svensk barn- och ungdoms-
segling vilket är fantastiskt kul. 
Med ”Robban” på plats får vi en 
mycket kompetent och erfaren 
person som under många år har 
arbetat som både klasstränare 
och coach i våra juniorklasser, 
säger Marie Björling Duell, för-
bundsdirektör och sportchef på 
Seglarförbundet och fortsätter:

– Nu kommer vi att kunna 
ta viktiga utvecklingssteg i vår 
barn- och ungdomssegling fram-
över och skapa förutsättningar 
för att få fler att fortsätta från 
seglarskolan och genom klass-
byten upp i ungdomsåren. Något 
som Robert tillsammans med 
vår Barn- och ungdomskommitté 
kommer verka för. 

ROBERT STRANGE ÄR 47 år och 
kommer senast från en bred roll 
som ansvarig tränare för Laser/
enmansjollar och som del av trä-
narstaben för elitlaget hos KSSS. 
Han började utveckla elitseglare i 
USA efter att ha avslutat sin egen 
seglingskarriär och efter det följ-
de många olika typer av tränar- 
uppdrag i klubbar och klassför-Riktlinjer för Barn & ungdomssegling 

– nytt verktyg för klubbar och klassförbund
sidigt och lekfullt idrottande

• Hälsa: Bidra till hälsa och 
välbefinnande över tid

–  Alla föreläsarna på konfe-
rensen var forskare och hade 
med sig fakta från studier som 
var relevanta för var och en av 
de fem riktlinjerna. Föreläsarna 
återkom ofta till de två viktiga 
uppdrag som idrottsrörelsen 
har nämligen att (1) få fram elit-
idrottare och att (2) skapa sam-
hällsnytta genom rörelse, hälsa 
och gemenskap hela livet för så 
många som möjligt. Ibland hör 
man att dessa två står i konflikt 
med varandra, men så är inte 
fallet. Forskningen visar att det 
senare (2) i mångt och mycket är 
en förutsättning för att fram elit- 
idrottare, berättar Kicki. 

BARN- OCH ungdomskommittén, 
med ordförande Malin Rybeck, 

har ett viktigt mål framför  
ögonen.

– I seglingen har vi stora möj-
ligheter att anamma ett synsätt 
som är långsiktigt, hållbart och 
holistiskt. Man kan börja senare 
och specialisera sig senare och 
man kan hålla på länge. Men vi 
behöver förstå vad det är som 
håller kvar de unga i seglingen. 
I våra nya riktlinjer anges några 
viktiga punkter som alla ledare 
och föräldrar bör ha med sig, 
säger Malin.

• Man vill ha kul
• Man vill utvecklas
• Man vill lära nya saker
• Man vill känna spänning
• Man vill träffa kompisar

HAR DU FRÅGOR och funderingar 
om barn & ungdomssegling? 
Kontakta förbundskansliet 
08-459 09 90, ssf@ssf.se. ✪

Ny barn- och ungdomsansvarig
Robert Strange blir ny barn- och ungdoms-
ansvarig när Svenska Seglarförbundet gör en 
nysatsning med målet att sätta förbundets 
barn- och ungdomssegling på kartan och verka 
för att fler får möjlighet att segla oavsett nivå. 
Text: Marit Söderström Foto: Marc Skeppstedt/KSSS

bund, bland annat i Laser- 
förbundet där han verkat sen 
2014. Robert har också genom 
året medverkat som föreläsare 
i förbundets tränarutbildningar 
inom sina kompetensområden.

– DET SKA bli oerhört spännande 
att få vara med och  driva svensk 
barn- och ungdomssegling fram-
åt, att få möjligheten att ge till-
baka och få fler att se tjusningen 
med segling. Jag ser verkligen 
fram emot att försöka hitta nya 
vägar att nå ut till fler och nya 
målgrupper och inspirera dem till 
ett livslångt intresse för segling. 
Men samtidigt ge våra nuvarande 
seglare så bra förutsättningar 
som möjligt att lyckas nå sina 
mål, säger Robert. ✪

VID SVENSKA Postkodlotteriets årliga 
utdelning fick Svenska Seglarförbun-
det fem miljoner kronor i icke-öron-
märkt stöd. Sammanlagt genom åren 
har förbundet fått hela 38,5 Mkr. 

– Stödet från Postkodlotteriet gör 
stor skillnad för oss. För de här peng-
arna har vi kunnat fortsätta vårt ar-
bete med att göra segling tillgängligt 
för alla och att utveckla ett livslångt 
intresse för vår idrott. Det handlar 
om att ge alla barn, ungdomar och 
vuxna möjlighet till en trygg start och 
inspirera till segling hela livet. Under 
2021 har det möjliggjort extra sats-
ningar på vår prova-på-verksamhet, 
våra certifierade SSF Seglarskolor, 
vårt klubbstöd samt verksamheter 
som erbjuder parasegling och segling 
för personer med utländsk bakgrund, 

Miljoner till seglingen från Postkodlotteriet

Robert Strange.

säger förbundsdirektör Marie Björling 
Duell.

Postkodlotteriet finns till för att 
stödja ideella organisationer. Hela 
miljardöverskottet från lottförsälj-
ningen går till att stärka civilsamhället. 

– Vi är en av de ideella organisationer 
som får ta del av överskottet som 
delas ut varje år. Eftersom stödet inte 
är öronmärkt är det extra värdefullt. 
Vi kan använda pengarna där vi ser 
att behoven är störst och bygga vår 
verksamhet långsiktigt, säger Marie.
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SVENSKA Havskappseglingsförbun-
det stod för den enda motionen till 
årets Seglardag och den handlade om 
att få SM-status för de två distans- 
kappseglingsmästerskapen Fullcrew 
och Shorthanded redan till säsongen 
2022. Styrelsens förslag var att avslå 
motionen med motiveringen att 
dessa ska följa tävlingsreglementet 
för att uppnå SM-status på ett 
korrekt sätt.  

Seglardagen gick dock på Svenska 
Havskappseglingsförbundets motion 
och den röstades igenom. 

Under 2022 är planen att de två 
nya svenska mästerskapen kommer 
att genomföras enligt följande: SM 
i distanskappsegling Shorthanded 
under Bohusracet 30 juni–3 juli och 

FÖR MÅNGA AV U25:orna var det 
första gången de deltog på ett 
årsmöte och dagen startade där-
för med en kort samling om hur 
Seglardagen går till. Efter mötet 
träffades alla ungdomar igen för 
en utvärdering samt workshop, 
båda ledda av Eva Forslund 
och Gustaf Lindskog som är 
U25-medlemmar i Svenska  
Seglarförbundets styrelse. 

Det visade sig att nästan alla 
hade kommit för att ta del av 
det sociala och träffa U25:or från 
andra delar av Sverige. Trots 
detta tyckte många att mötet var 
intressant och de flesta svarade 
att de skulle vilja delta på Seglar-
dagen igen. 

En av deltagarna var Linnea 
Berg som seglar E-jolle, J70 och 
Snipe och är tränare i Hjuviks BK 
men även i år seglarskoleansva-
rig i Orrvikens SS. 

– Jag valde att åka hit och vara 
med på Seglardagen då många av 
mina kompisar skulle delta. Det 
är bra att SSF skapar möjligheter 
för oss att träffas och prata seg-
ling. Det var intressant att delta 

Fler U25:or än någonsin på Seglardagen
Årets Seglardag i april slog rekord i antal deltagande ungdomar då det var hela tjugofyra U25:or på 
plats i Stockholm för att delta på årsmötet. Alla ungdomar hade yttranderätt och fyra av dem var 
även där som ombud från sin klubb och hade därav rösträtt. Text: Johanna Bergqvist Foto: Claes Lundin

på Seglardagen och förstå hur 
man arbetar med ekonomi och 
pengar. Hur man får fram en sty-
relse, ledamöter och hur allt går 
till i förbundet, säger Linnea.

Gustaf Jobenius, 21 år är ny 
medlem i Svenska Seglarförbun-
dets Barn- & ungdomskommitté. 
Han är aktiv både i SS Delfinens 
seglarskola och som tränare i 
Nyköpings och Oxelösunds SS.

– Det är mycket formalia kring 
ett årsmöte men intressant att 

veta vad som ligger till grund 
för verksamheten vi bedriver i 
föreningen och hur det går till på 
högsta nivå, säger Gustaf.

UNDER WORKSHOPEN FICK delta-
garna ta fram utvecklingspunkter 
som ska göra det mer intressant 
för ungdomar att delta på Seglar-
dagen framöver. Kvällen avsluta-
des därefter med en gemensam 
middag följd av teamspelet 
”Escape room”.

– Det har som alltid varit 
fantastiskt roligt att få umgås 
med våra U25or. Jag är impo-
nerad över deras engagemang 
under och efter mötet. Framför 
allt under vår workshop visade 
ungdomarna på intresse att vilja 
påverka svensk segling. Jag både 
tror och hoppas att vi kommer 
kunna se fler U25or på Seglar- 
dagen kommande år, säger Eva 
Forslund som var ansvarig på 
plats från U25 projektet. ✪

Seglardagen röstade fram SM-status 2022 i distanskappsegling
När förbundsårsmötet Seglardagen genomfördes första helgen i april i Stockholm valdes två  
nya medlemmar in i styrelsen; Lisa Wermelin, Bromma och Per Gustafsson, Vänersborg. Totalt  
var 92 anmälda för att delta fysiskt eller digitalt. Text: Marit Söderström Foto: Claes Lundin

Bra åldersblandning på årets Seglardag.

SM i distanskappsegling Fullcrew i 
Lerkil 25–28 augusti. Mer info om 
mästerskapen finns på sailarena.se 
och på Svenska Havskappseglingsför-
bundets webbplats. 

Två nya medlemmar valdes in i 
styrelsen. Den ena var Lisa Wermelin 
37 år, som varit aktiv i Stockholms 
Segelsällskap och under flera år varit 
ansvarig för en av de största seglar-

skolorna och lägerverksamheterna 
i Stockholms län. Den andre var Per 
Gustafsson, 62 år, som är verksam i 
Vänersborgs SS. Per är aktiv domare 
och ansvarig för tävlingskommittén 
i klubben och seglar H-båt, Finnjolle 
och DF65 på motionsnivå.

Anders Pettersson som varit Val-
beredningens ordförande sedan 2016 
och som tillsammans med medlem-
marna i Valberedningen bidragit stort 
till arbetet med att Seglarförbundet 
har en kompetent och väl samman-
satt styrelse, avtackades. Torsten 
Jarnstam, tidigare medlem av valbe-
redningen, valdes till ny ordförande.

Även styrelseledamöterna Arne 
Larsson och Eva Forslund avgick och 
tackades av. ✪ 
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Tuff säsongsstart för kappseglingen
I början av april inleddes den internationella kappseglingssäsongen med världscupregattan Trofeo 
Princesa Sofia på Mallorca. Samtliga tio olympiska klasser fanns med och drygt 1 000 av världens 
bästa seglare från cirka 60 nationer var sugna på att få börja tävla igen. Text: Mats Olsson Foto: Sailing Energy

PÅ STARTLINJEN FANNS också 15 
svenska besättningar – både 
från seglingslandslaget och från 
utvecklingslandslaget. Bäst av 
svenskarna lyckades det nykom-
ponerade paret, Vilma Bobeck/
Rebecca Netzler, som hade en 
medalj inom räckhåll i 49erFX. 
Men de lyckades inte få till det i 
sista medaljracet där de slutade 
sjua och därmed sexa i totalen. 

- Vi är väldigt nöjda med hur 
vi seglade under regattan. Sedan 
blev det lite för många bad för att 
det skulle räcka längre den här 
gången, sade Vilma.

TOTALT KAPSEJSADE VILMA och 
Rebecca inte mindre än fem 
gånger under regattan, vilket var 
en stor bidragande orsak till att 
de gick miste om en medalj. Det 
är onekligen lite ovanligt att vurpa 
så många gånger på den nivån de 
befinner sig. Kanske berodde det 
på samspelet ombord, kanske på 
lite ringrostighet eller kanske på 
att Vilma inte seglat 49erFX på 
ett par år.

– Vi gjorde bra starter, tog 
många bra beslut och hade bra 
båtfart hela veckan. Det vi tappade 
mest på var att det blev lite väl 
många kapsejsningar i mer vind 
och vågor på undanvinden. Men 
att vi var topp-5 i samtliga delseg-
lingar, när vi inte gick runt, var ett 
bra kvitto på att vi gjorde många 
saker rätt, sade Vilma.

Med på Mallorca fanns för-

Nykomponerade besättningen, Emil Järudd och Hanna Jonsson, slutade på 
en nionde plats i premiären. 

bundskapten Magnus Grävare 
som var mycket spänd på var 
laget stod eftersom senaste stora 
regattan seglades 2019 (bortsett 
från OS i somras).

– Det var spännande att få 
vara med om den första regattan 
där alla tio klasserna till OS 
2024 deltog. Mycket var ju nytt, 
kitesurfing, windfoiling, ny 

utrustning i 49er, FX och Nacra 
som förändrar spelet en del – och 
mixed i 470. Det känns som en 
succé både med alla delarna och 
med helheten. Vår sport kommer 
att presenteras på ett mycket 
spännande sätt nu. Konsekven-
sen är ju att vi har många nya 
besättningar och seglare som nu 
fick sitt första  större test av var 
de står. Jag tror att de flesta ser 
framåt med tillförsikt och nu vet 
de vad de måste göra för att ta 
nästa kliv, säger Magnus.

I NACRA SLUTADE Emil Järudd och 
Hanna Jonsson med flaggan i 
topp. Och precis som Vilma och 
Rebecca gjorde de sin första stora 
regatta tillsammans. Emil och 
Hanna tog sig till medaljracet 
som tionde och sista besättning. 
Och när de tio bästa skulle göra 
upp om medaljerna tog de sig in 
på en hedrande tredje plats och 
därmed slutade de nia i totalen.

– Vi är nöjda med regattan. 
Det var tuffa förhållanden vilket 
gav oss möjligheter att se och lära 

lite. Det är alltid tufft att vara ett 
nytt team. För att slå de bästa 
saknar vi framför allt lite båtfart 
och teknik – så planen är nu 
många timmars träning, säger 
Emil Järudd.

FÖR SVENSK DEL blev det alltså 
bara två besättningar i medalj-
race, det vill säga topp-10. Men 
många är nya i landslaget och där 
finns flera nya konstellationer. 
Det saknades också ett par starka 
besättningar. Så Magnus Grävare 
var trots allt nöjd med regattan.

– Jag tycker alla här gjorde 
det riktigt bra. Om jag måste 
framhålla någon så är det ju 
uppenbart att Sverige i Vilma 
och Rebecca har ett team som 
kan slåss i toppen så småningom. 
Jag ser också att Emil Bengtson 
har tagit ett stort kliv i ILCA. Det 
är även kul att Olivia Bergström 
och Hugo Christensson är ett så 
starkt team i 470. Men samtliga 
har visat att de vill och kan ta 
ett kliv till mot toppen, säger 
Magnus Grävare. ✪

Vilma Bobeck och Rebecca Netzler blev bästa svenska besättning med en sjätteplats i världscuppremiären.
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