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Aktiviteter	  
Under	  verksamhetsåret	  har	  styrelsen	  haft	  4	  protokollförda	  möten.	  

Lördagen	  den	  25	  januari	  träffades	  35	  seglare	  och	  båtbyggare/renoverare	  för	  att	  avnjuta	  
ärtsoppa,	  punsch	  och	  lite	  annan	  underhållning.	  Det	  började	  med	  mingel	  och	  ärtsoppa.	  Efter	  detta	  
visades	  filmen	  från	  Kungsörs	  Båtvarv	  då	  A22:an	  Rush	  III	  byggdes	  1944.	  Allt	  från	  att	  en	  enorm	  
mahognystock	  levererades	  och	  sågades	  upp	  till	  den	  färdiga	  seglande	  Rush	  III.	  Båten	  var	  beställd	  
av	  Lasse	  Thörn	  som	  med	  5,5:an	  med	  samma	  namn	  vann	  OS	  i	  Melbourne	  1956.	  Efter	  filmen	  fick	  
Johan	  Tillander	  ordet	  och	  med	  ett	  bildspel	  som	  stöd	  berättade	  han	  om	  sin	  seglingskarriär	  som	  
förutom	  de	  minsta	  jollarna	  innefattade	  Finnjolle	  och	  Starbåt.	  Efter	  en	  kaffepaus	  fick	  vi	  sedan	  
höra	  Mats	  Falles	  berättelse	  om	  hur	  han	  bygger	  sin	  M30	  idag.	  

I	  år	  hade	  vi	  ytterligare	  en	  gemensam	  vinteraktivitet	  –	  pubafton	  på	  Segelsällskapet	  Gäddviken	  
den	  8e	  februari.	  Det	  var	  en	  trevlig	  kväll	  och	  Henrik	  Janmark	  och	  Owe	  Lundbladh	  gjorde	  en	  
informativ	  genomgång	  av	  kappseglingsregler.	  Genomgången	  väckte	  diskussioner	  kring	  reglerna	  
och	  dess	  tolkning	  och	  puben	  höll	  igång	  till	  sent	  inpå	  natten.	  

	  

	  



Årets	  SM-‐vecka	  seglades	  i	  slutet	  av	  juni	  med	  Rastaholm	  som	  hamn.	  Björkfjärden	  visade	  sig	  vara	  
precis	  så	  nyckfull	  som	  den	  kan	  tidigt	  på	  säsongen	  och	  var	  helt	  blank	  tills	  10	  minuter	  före	  Tune-‐
Up-‐starten.	  Också	  dag	  två	  var	  Björken	  spegelblank	  och	  flottan	  fick	  åka	  in	  i	  hamn	  utan	  ett	  enda	  
race	  efter	  att	  ha	  drivit	  runt	  på	  fjärden	  hela	  dagen.	  20	  st	  M30	  och	  17	  st	  M22	  fanns	  i	  startfältet.	  

M30-‐klassen	  vanns	  av	  M30	  nr	  124,	  Henrik	  Janmark	  före	  M30	  nr	  114,	  Manne	  Norrhäll	  och	  på	  
tredje	  plats	  M30	  nr	  1	  med	  Totte	  Bergman.	  Totalledningen	  i	  M30	  skiftade	  mellan	  seglingarna	  
men	  på	  sista	  seglingen	  kunde	  Janmarkarna	  i	  Disa	  ta	  hem	  guldet.	  Resultatlistan	  var	  tight	  ända	  ned	  
till	  tionde	  plats.	  	  

SM-‐segern	  i	  M22-‐klassen	  tog	  M22	  nr	  85,	  Stefan	  Hultgren	  före	  Team	  Lundevall/Lake	  i	  M22	  nr	  88	  
och	  på	  tredje	  plats	  kom	  M22	  nr	  121,	  Seth	  Hofstensson.	  Stockholms	  Segelsällskaps	  arrangemang	  
var	  mycket	  bra	  och	  det	  är	  glädjande	  att	  hela	  17	  M22	  på	  banan.	  Att	  jämföra	  med	  de	  9	  vid	  SM	  
2013.	  

Flera	  andra	  seglingar	  har	  seglats	  under	  året	  framför	  allt	  i	  M30	  klassen.	  Bland	  annat	  
Vikingaregattan	  där	  M30	  113	  med	  Marcus	  Aspenberg	  vann	  före	  Ted	  Lundberg	  i	  M30	  109.	  På	  
Inre	  Västeråsfjärden	  seglades	  på	  Nationaldagen	  inför	  en	  liten	  spontanpublik	  på	  stranden,	  M-‐båts	  
Yachten	  som	  togs	  hem	  av	  Uffe	  Engblom	  i	  nr	  69	  före	  Eva	  Myrin	  i	  nr	  121.	  På	  samma	  fjärd	  seglades	  
i	  augusti	  Mälarbåtsjakten	  där	  Totte	  Bergman	  tog	  hem	  segern	  före	  Sten	  Thorold	  i	  lånad	  M30	  
nr129.	  

Höstrasta	  genomfördes	  med	  4	  seglingar	  och	  6	  M30or.	  Nisse	  Olsson	  i	  nr	  123	  vann	  före	  Uffe	  
Engblom	  i	  nr	  69.	  

	  

	  


