Årsberättelse 2019
Ordförandes ord
Som ordförande vill jag tacka för det gångna året 2019. Ett år som gått väldigt
fort. Det har inneburit mer jobb än jag trodde, kanske pga. att det både fått
mig mer engagerad och fått mig att utvecklas som person. Utmaningen som
ordförande har därför betytt mycket för mig, känner mig väldigt Tacksam att
jag fick förtroendet.
Jag tackande ja till posten för att jag ville vara med att fortsätta utveckla vår
verksamhet till en modern förening som skall vara väl rustad för att möta de
behov som förväntas i framtiden. Samtidigt lyfta fram och bibehålla och bevara
vår genuina förenings historia och inte minst de traditionella och omtyckta
regattor, Alnö Runt och Vinshemsregattan som seglats i generationer och även
seglades under 2019.
Vi kan inte nog många gånger göra tummen upp för vår ungdomsverksamhet som
är vår plantskola för nya seglare, beundrar stort våra ledare m deras
engagemang och all tid ni lägger ner för att ge ungdomarna möjlighet att få
utvecklas i och med jollarna på vattnet. Att få känna sig trygg, känna tillit till sin
förmåga stärker både självkänslan och självförtroendet för våra barn.
Vi i styrelsen har som vanligt haft kontinuerligt med styrelsemöten och har även
påbörjat ett utvecklingsprojekt för hur vi vill att vår förening skall se ut i
framtiden och hur vi möter upp RF strategi 2025 som handlar om vilka normer
som förväntas av den moderna föreningen.
Vår styrelse, ni har alla ledamöter visat att ni har ett stort hjärta för vår
förening, ni bär på mycket kunskap och tar ansvar för era åtagande och jag
tycker vi har haft bra uppslutning och engagerade samtal på våra möten.
”Vindhemsprojektet” som innebär en upprustning av både bryggor; kaj och
nyuppförande av en multifunktionsbyggnad anpassad för alla har under året
dessvärre stött på patrull. Vår ambition var att skicka in vår ansökan till
allmänna arvsfonden i höstas, men pga. arvsfondens nya max tak och villkor håller
vi nu på med en revidering av vår ansökan. Eldsjälarna som jobbat och drivit
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projektet, även utformning av ansökan har lagt ner otaliga timmar, En stor eloge
till er och er uthållighet och det fortsatta arbete som fortgår
Sällskapet och Byggnadsföreningen har under året arbetat tillsammans med
både inbjudan och aktivitet för att prova på seglingar, det anordnades även ett
gemensamt informations- och medlemsmöte i november där vi vädrade tankar
inför framtiden.
Det har även vid ett par olika tillfällen samlats representanter från dem andra
segel och båt föreningarna för att diskutera båtlivet i distriktet och vad vi tror
om återväxt och nytänkande inom båt ägande, engagemang och ansvar. Vi tror på
gemensamt samarbete mellan föreningarna.
Vår förening har idag en relativt hög medelålder, vi har innovativa, inspirerande
seglare, en del mer meriterade andra. VM-seglare samt världsomseglare som alla
bär på både historiska, underhållande och spännande minnen och historier.
På vår mycket uppskattade högtidsdag, som anordnades på Villa Marieberg i
slutet av november delade flertal medlemmar med sig av en deras historia, så
roligt, intressant och imponerande att lyssna på vad våra medlemmar varit med
om.
Till sist vill jag påminna om och lyfta fram att…
Ett ideellt engagemang grundar sig på att vi ser och känner ett värde i det vi
gör, vi tror på att vi kan utveckla, påverka och bidra till att möjliggöra segling
både för vår egen del och för andra. Vi har alla vår egna inre motivation för
varför vi vill jobba och hålla på med det vi gör, så känn er stolta för era styrkor,
ambition, värderingar och er generositet som bidrar till att driva vår förening.
Vill även uppmana om att …
Visa respekt för att vi var och en måste prioritera och göra våra val utifrån våra
förutsättningar, möjligheter och förmågor. Var stolta för det ni bidrar med och
åstadkommer och misströsta inte för det ni inte hunnit med. Glöm heller inte att
dela med er av glädje när nån annan gjort nått bra och visa och ta emot
tacksamhet. Vi bjuder trots allt av vår egen tid. Med en gemensam positiv
inställning, attityd och framtidstro och att ta ansvar för våra egna handlingar
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och för det vi säger, får vi tillsammans vind i seglen för att driva vår förening
framåt.

Seglingskommittén
Vi hade som mål att kunna genomföra en länge kappsegling helgen efter
midsommar som vi valde att kalla ”Dygnet runt”. En intresseförfrågan skickades
ut under vårvintern och vi fick ett relativt positivt gensvar. Dessvärre blev det
bara fem, tror jag, anmälda båtar varav det efter av anmälan bara återstod tre
båtar varvid vi valde att ställa in denna kappsegling.
Alnön Runt
Seglingsledare Camilla Loo lät startfältet starta i två startgrupper, samma
förfarande som under de senaste föregående åren. Totalt deltog 26 båtar.
Tyvärr innebar lätta vindar att många av de mindre båtarna inte hann i mål inom
utsatt maximitid. Segrare i Stora SRS blev Kurt Schedin i sin Lady Helmsman.
Segrare i Lilla SRS blev Martin Söderberg i sin Argo 650. Totalt vann Martin
Söderberg med Curt Schedin som tvåa och Lars Carlsson med sin IF-båt som
trea.
Draget
Seglingsledare Ronny Löfkvist genomförde alla planerade seglingar i denna
segling som arrangerades för andra året och i år deltog 4 Neptunkryssare och 2
Expresser vilka startade utom tävlan då det krävs tre båtar för klass. Segrare
blev Björn Karjel/Jan Björk i Neppare 222
Vindhemsregattan
Seglingsledare var även här Camilla Loo, denna gång även med hjälp av Håkan
Enerud. Lördagens fyra seglingar kunde genomföras utan några problem och som
totalsegrare efter lördagens seglingar stod Mats Lundberg i sin AC5 med
Morgan Svensson, X-102 som tvåa och Leif Bodinsson, Neptunkryssare som trea.
Denna regatta innehåller även Lunkentusseglingen som genomförs som en längre
segling på söndagen. Den vanns av Leif Bodinson/Anders Kling från Stockholm,
Neptunkryssare och med Nils Virving/Roger Månsson också från Stockholm på
andra plats samt Arne Kappinen, SuSS som trea.
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Totalsegrare för hela regattan blev Leif Bodinsson/Anders Kling med Morgan
Svensson på andra plats och Mats Lundberg på tredje plats. Seglingarna lockade
totalt 17 Båtar.
DM för Neptunkryssare ingick även det i Vindhemsregattan och där stod Björn
Karjel/Håkan Wågström som vinnare
Seglingar utanför Sundsvall
Hans Ekholm och Jan Nordin har med sina 2:4or har deltagit i ett antal seglingar
utanför Sundsvall. Jan seglade VM nere i Genua, Italien och kom då på 67:e
plats, NM i Ålesund med en 10:e plats och SM i Gävle med en 11:e plats samt en
rankingsegling i Viggbyholm med en 6:e plats. Hans har seglat NM i Ålesund där
han kom 8:a och SM i Gävle med en 7:e plats samt även en rankingsegling i
Viggbyholm med en 4:e plats.
På årets svenska mästerskap för Neptunkryssare deltog två båtar från
Sundsvall. Peter Norberg/Andreas Lindstedt på en 17:e plats samt Björn
Karjel/Håkan Wågström som slutade 11:a På ”Höstrastan” i Stockholm deltog
också två båtar från Sundsvall, Björn Karjel/Harald Modig samt Ulf
Nilsson/Kimberly Cochrane. Vansinnigt hårt väder gjorde att lördagen blev enda
dagen då seglingar genomfördes.
På Ulvöregattan representerades sällskapet av tre båtar varav Jan Esping med
sin Banner 28 kom 12:a. Övriga deltagare var Mattias Hansson i Neptunkryssare
och Lars Carlsson i IF.
Funktionärer
Vi kan se en liten återhämtning av deltagande båtar men vi har däremot ett
skriande behov funktionärer vid våra arrangemang. Under hösten avslutade vi
därför säsongen med en ”lyxfrukost” på Hotel Baltic som ett tack för det arbete
våra funktionärer lagt ner under året samt en liten information om kommande
säsong. Vi hoppas att kunna få hjälp med våra arrangemang under år 2020. Det
kan vara allt från att koka ärtsoppa, grilla korv, åka ärenden, följa med ut i
banläggar-/följebåtar eller vara biträde på startfartyget och i sekretariatet.
Det behövs ingen erfarenhet av funktionärsjobb. All hjälp är välkommen! Hör
gärna av er till någon i seglingskommittén.
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Jollekommittén
Seglarskola och träningsverksamhet
Under säsongen har vi genomfört seglarskola för nybörjare och fortsättare.
Seglarskolan har haft cirka 33 utbildningstimmar utspritt över ett 10-tal
träffar från slutet av maj till slutet av juni. Därefter har de slussats in i
träningsverksamheten. Vi har även haft jolleungdomar som har varit hjälpledare i
seglarskolan. Träningsverksamheten har pågått under maj-september.
Fördelning av deltagare enligt nedan.
Nybörjare: 7 st (Optimist),
Fortsättare: 6 st (Optimist)
Träningsgrupp: 8 st (optimist och Laser)
Totala antalet aktiva ungdomar var 19 st.
Totala antalet aktiva ledare var 4 st.
Tvåmansbåt (RS Feva)
Klubbens två Feva-jollar användes inte under året.
Läger
Vårt årliga breddläger som vi
anordnar tillsammans med SNBK
gick av stapels i augusti där 18 st
ungdomar deltog.
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Tävlingar
SuSS Jolle har arrangerat 2 tävlingar i år, Juniregattan
(regionkval) samt Septemberseglingen som även hade
status som DM-mästerskap.
Alice Melander vann regionkvalsserien för Optimist och
distriktsmästerskapet.
Följebåtar
Vi har haft tre följebåtar i drift, Ribben, samt två
Crescentbåtar. Vi har fått en tredje Crescentbåt som ska
fixas till.
Ribben hyrdes ut till Allsvenskan, deltävling 3 i Örnsköldsvik.
Städning av Vindhem
Jolle har under säsongen ansvarat för städning av seglarhemmet, anläggningens
gemensamma dusch och toaletter samt tömning av papperskorgarna i området.

