Verksamhetsberättelse 2020

Ordförandes ord
2020 blev ett år som påverkade oss alla på många olika sätt. Villkoren och
förutsättningarna för våra privata umgängen och verksamheter förändrades. Vi
fick anpassa oss, följa rekommendationer och i skarpt läge visa prov på vår
solidaritet och karaktär.
Trots dessa ändrade förhållanden har vi ändå kunnat bedriva vår verksamhet och
möjliggjort en fin säsong i Vindhem. Jag är tacksam och gläds enormt för att så
många både barn som vuxna på ett säkert sätt och i trevliga arrangemang fått
njuta av den svenska sommaren.
Mitt år som ordförande har inneburit mer kontakt med våra medlemmar och varit
lyhörd för att möta upp önskemål och behov som gagnar utvecklingen av sällskapet.
Jobbat för ännu mer delaktighet och gemenskap, få fler kvinnliga medlemmar
aktiva och ta tillvara den genuina seglingshistoria som finns i vår förening.
Alla bär på en historia, ett oförglömligt äventyr eller ögonblick i seglingssammanhang, just detta vill vi att övriga medlemmar skall få ta del av och har
därför skapat en flik på hemsidan med seglingsberättelser.
Vi har även anordnat en träff för bara tjejer där vi jobbar utifrån vad som
engagerar och gör oss säkrare ombord, ett uppskattat forum där siktet är att
både navigera, praktisera och ta plats vid rodret.
Min ambition är att alla våra medlemmar skall känna tillhörighet i föreningen och
med det ges möjlighet att påverka vår utveckling av segelsällskapet. Som en av de
äldsta föreningarna i Sverige firar vi 150 år 2027, det tycker jag är stort och
något att verkligen se framemot.
Jag vill med detta Tacka alla stöttande och engagerade i styrelsen och i
kommittéer samt övriga medlemmar och deltagare som under det gångna året
bidragit till den fina säsongen.
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Jollekommittén

Under ett år med lite annorlunda förutsättningar och omständigheter har vi
lyckats genomföra vår verksamhet om än med färre deltagare än önskat. Då vi
haft både färre ledare och färre deltagare i vår verksamhet än vi önskat så har
vi fokuserat på att höja kvaliteten på verksamheten och arbetat med att skapa
ett ökat engagemang hos våra jolleföräldrar.
Seglarskola och träningsverksamhet
I maj hade vi en gemensam jollevältningsträff för våra seglare och nybörjare,
tillsammans med SNBK på badhuset i Kvissleby. Under året har vi genomfört
seglarskola för nybörjare och fortsättare samt haft träningsverksamhet för de
jolleseglare som gått i seglarskolan.
Fördelning av deltagare
Nybörjare: 3 st (Optimist).
Fortsättare: 4 st (Optimist).
Träningsgrupp: 4 st (Optimist).
Totala antalet aktiva ungdomar under året har varit 11 st.
Totala antalet aktiva ledare inom Jolle har varit 3 st.
Till vår hjälp har vi också haft ett antal ”gamla” jolleseglare som hjälpledare.
Lägerverksamhet
13–14 juni stod vi som arrangör för ett Regionläger med rikstränare Robert
Strange för Laserseglare från Norrland. På lägret deltog 16 seglare, från Umeå i
norr, Åre i väster och Hudiksvall i söder, varav tre från SUSS. Den 27–28 juni
arrangerade vi tillsammans med SNBK vårt årliga gemensamma breddläger i
Vindhem. Så gott som samtliga våra jolleseglare deltog.
Tävlingar
Juniregattan arrangerades i år som en lokal regatta den 13 juni med deltagare
från SUSS, SNBK och UMSS. Deltagarna tävlade både individuellt och av oss
ledare indelade i lag.
26–27 september arrangerades Septemberseglingen. Den utgjorde 3:e deltävlingen i JolleCup Norrland och även Distriktsmästerskap för SDF Mellannorrland. I regattan deltog 14 seglare varav tre från sällskapet.
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Under året deltog två av sällskapets Optimistseglare vid årets SM för Optimist i
Saltsjöbaden och fyra optimistseglare har även deltagit vid tävlingar i årets
JolleCup Norrland
Följebåtar
Vi har haft tre följebåtar i drift. Vår Tornado rib, samt två Crescent 465.
Våra tre Crescentbåtar, den tredje ej sjösatt, är under upprustning med hjälp av
våra jolleföräldrar. Den gamla arbetsbåten har övertagits av byggnadsföreningen
och vår gamla slitna Örnvik 540 som inte använts på många år har sålts. Ribbåten
har även i år hyrts ut till Örnsköldsviks SS i samband med deras deltävling i
Allsvenskan.

Seglingskommittén
Alnön Runt, Shorthanded
På grund av Covid 19 och de rekommendationer som FHM och SSF hade satt upp
så valde vi att anordna en shorthanded tävling då det max fick vara två personer
ombord på varje båt. Det visade sig att intresset för att delta var oväntat stort
och seglingen samlade totalt 27 båtar. Vi tog ut en reducerad startavgift då vi
inte, på grund av rådande pandemi, kunde erbjuda hamnplats eller förtäring.
Segrare blev Pontus Jansson, Härnösands Segelsällskap i en Express. Tvåa kom
Martin Söderberg, ARGO 650 och trea kom Morgan Evensson, Söråkers BK i en
X102.
Draget
Denna segling blev inte genomförd på grund av Covid-19 men vi kommer att
återuppta denna segling kommande säsong.
Vindhemsregattan
Seglingsledare på lördagens seglingar var Ronny Löfkvist och under söndagen var
Björn Karjel seglingsledare. Detta för att visa att även vi aktiva seglare behöver
hjälpa till med funktionärsjobbet. Förra året skrev vi att vi har ett skriande behov
av funktionärer vid våra arrangemang. Ett exempel på detta var att Staffan
Eklund som då befann sig i Uppsala ställde upp som licensierad domare. Det var
tänkt att eventuella protester skulle ha förhandlats via videolänk. Dessbättre
slapp vi några vi några protester.
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Lördagens fyra seglingar kunde genomföras utan några problem och som total
segrare stod Hans Ekholm i sin 2.4mR. På andra plats kom Peter Norberg/Andreas
Lindstedt och på tredje plats Björn Karjel/Håkan Wågström, båda i Neptunkryssare. Denna regatta innehåller även Lunkentuss-seglingen som genomförs som
en längre segling under söndagen. Den vanns av Daniel Solberg i en 606. På andra
plats kom Peter Norberg/Andreas Lindstedt och på tredje plats kom Harald
Modig, Härnösands Segelsällskap, båda i Neptunkryssare. Totalsegrare för hela
regattan blev Hans Ekholm. Tvåa kom Peter Norberg/Andreas Lindstedt och på
tredje plats Daniel Solberg. DM för Neptunkryssare ingick även i regattan och
där stod Peter Norberg/Andreas Lindstedt som vinnare. Seglingarna lockade
totalt 11 båtar.
Alnön Runt
Den 29 augusti anordnade vi ett ”riktigt” Alnön Runt då den helgen blev ledig
beroende på att Alnö BK valde att ställa in sitt arrangemang. Seglingsledare här
var Camilla Loo med hjälp av Christer Östman och Ronny Löfkvist. Vinnare i lilla
SRS blev Lars Carlsson i sin IF-båt. I stora SRS vann Martin Söderberg i sin
ARGO 650. Totalvinnare blev också Martin Söderberg med Tomas Hammarström
på andra plats i en X-102 och Lars Carlson på tredje plats med en IF. Totalt deltog
16 båtar.
Seglingar utanför Sundsvall
På årets Svenska mästerskap för Neptunkryssare som avgjordes i Rastaholm i
Stockholm deltog Björn Karjel/Håkan Wågström som slutade 7:a av 22 startande
båtar.
På Neptunkryssarpokalen som avgjordes på sjön Runn i Falun deltog Björn
Karjel/Jon Westman med en 6:e placering.
På ”Norrländskan” i Hudiksvall som är en sprintsegling med 606:or kom sällskapets
lag med Tomas Sundholm/Emma Bouvin/Björn Karjel/Sofi Olsson på andra plats i
A-finalen.
Övrigt
Trots rådande pandemi har vi lyckats genomföra kappseglingar i relativt normal
omfattning, något vi är glada för. Tyvärr har vi inte kunnat erbjuda hamnplats och
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förtäring efter seglingarna, allt efter rekommendationer från SSF. Prisutdelning
har i stället skett vid höstens samkväm i november.
Vi hoppas kunna få hjälp med våra arrangemang under 2021. Det kan vara allt från
att koka ärtsoppa, grilla korv eller åka ärenden, till att följa med ut i banläggarbåt,
vara biträde på startfartyget och i sekretariatet. Det behövs inte alltid tidigare
erfarenhet av funktionärsjobb. Hör gärna av er till någon i seglingskommittén. All
hjälp är välkommen!

Camilla Loo
Ordf.

Arne Kappinen

Mats Hägglund

Ronny Löfkvist

Björn Karjel

Torbjörn Stark

Åke Norman
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