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Verksamhetsberättelse 2021 

Ordförandes ord 

Vilket fantastiskt år 2021, med en återväxt och bredd av nya seglare. Vi hade rekordmånga nybörjare 

på seglarskolan och ett par av de mer rutinerade representerade SuSS på Junior SM. Det är 

imponerade att se hur våra modiga ungdomar ger sig ut i hårda vindar och kämpar ute på vattnet. Ni 

ledare och tränare gör ett enastående jobb som i ur och skur möter våra ungdomar för att känna sig 

trygga och utvecklas med seglingen. Våra säkerhetsbåtar, Crescent 1,2 och 3 har dessutom rustats 

upp och en ny uppställningsramp för jollar har byggts. 

Intresset på kölbåtsidan har också varit stort både på våra regattor och träningskvällar. Våra 

förutsättningar har varit alltifrån regn och stiltje till riktigt hård vind där märken har drivit ur position 

av den rådande väderleken. Ni seglare är fantastiska att anpassa er efter omständigheterna. Stort 

Tack till er alla funktionärer som ställt upp och möjliggjort våra tävlingar. Pandemirestriktioner har 

begränsat tävlingsverksamheten, vi har trots detta varit representerade på Neppar-SM. 

I samverkan med Svenska Seglarförbundet och SISU ser vi till att få den kompetens som behövs för 

att driva och möta upp det som krävs för en modern förening. Under året har 12 personer genomgått 

Seglingens ledarskaps Grund, en utbildning som är grunden för att vidareutbilda sig till tränare, 

ledare, funktionär, seglingsledare eller domare. Vi som är seglingsledare har samtliga uppdaterat 

våra licenser. Likaså har vi nu två blå tränare och ytterligare tränare kommer utbildas 2022. 

Det bjöds även på en musikquiz afton, där Janken sjöng och spelade. Anna Lundbäck lärde ut yoga på 

dansbanan och på Vindhemsdagen i slutet av augusti presenterade vi vår verksamhet där även SSRS 

kom och visade upp sin verksamhet. 

I november anordnades Högtidsdagen, vår seglarfest som i år var på Sundsvalls slalomklubbs 

klubbhus, med prisutdelningar, mycket dans och god mat. 

Vår hamn var i år fullbelagd, likaså campingen och på våra arbetsdagar har arbetsinsatsen varit stor. 

Vi har haft 6 flitiga ungdomar som haft sommarjobb på Vindhem. De har agerat bryggvärdar, skött 

om vår anläggning och område samt drivit ett mindre café i sekretariatet, mycket uppskattat! 

Under året har vi dessutom haft extra resurser genom samhällstjänstgöring. Det har möjliggjort extra 

avverkning på området och underhåll av våra byggnader. Bryggorna har för övrigt rustats upp och på 

sina ställen förstärkts. 

Vi i styrelsen har förutom våra styrelsemöten jobbat med hur vi skall bredda seglingen ännu mer i 

föreningen. Vår fokus är verksamheten på vattnet och att stärka samverkan mellan jolle och kölbåt. 

Med denna återblick ser jag med stor entusiasm framemot seglaråret 2022 
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Jollekommitten 

Trots att 2021 kom att präglas av covid-restriktioner har vi haft en levande träningsverksamhet med 

barn som älskar att segla oavsett om det rör sig om träning, tävling eller om att få möjlighet att gasta 

på en ”neppe”. 

Seglarskola 
Seglarskolan lockade 12 deltagare. Tyvärr fortsatte endast 3 barn efter sommaruppehållet. 

Träningsverksamhet 
Vi har fem fortsättare som tränar och seglar regelbundet. Av dessa tog två steget från optimist till 

ILCA (som numera är den benämning som används för laser) under året. 

Glädjande är att ”gamla” jolleseglare medverkar som hjälptränare och har själva både tränat och 

deltagit i lokala tävlingar. 

Lägerverksamhet 
8-9 maj arrangerade vi Regionläger för optimistseglare med rikstränare Oscar Panzare. Lägret var 

välbesökt med deltagare från Hudiksvall, Sundsvall och Umeå. Tyvärr genomfördes inte det 

breddläger som brukar hållas tillsammans med SNBK i början av juli. 

Tävlingar 
Tyvärr arrangerades ingen juniregatta. 

Septemberseglingen ägde rum 18-19/9 och antalet deltagare var rekordstort med ca 20 deltagare 

från Hudiksvall, Sundsvall, Åre, Örnsköldsvik och Umeå som seglade optimist eller ILCA 

Våra tränande seglare deltar i lokala tävlingar och ett par av dem medverkade även i JSM i Lomma 

samt i OCR i Saltsjöbaden.  

Samverkan 
Vi har arbetat för att förbättra samverkan med andra klubbar, såväl med SNBK som med övriga 

klubbar i Norrland 

Övrigt 
Vi har haft tre följebåtar i drift, ribben samt två Crescent 465. Den tredje Crescentbåten har under 

året rustats upp, endast smärre åtgärder återstår att göra vid varmare väder. 

Vi har under säsongen inlett arbetet med att förbättra i segelboden, gjort uppläggningsplats utomhus 

för jollar, inventerat och gått igenom optimistjollarna och utrangerat de som inte varit sjödugliga och 

rustat upp våra one-design-optimister. En av två budgeterade jollar införskaffades vilket innebär att 

vi efter säsongen har 6 bra optimister. I slutet av säsongen hade vi turen att få en laser i skick att 

kunna fungera för att ”prova på”. 
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Seglingskommittén 

Alnön Runt 19/6  
Seglingsledare var Camilla Loo. Under 2021 hade vi möjlighet att anordna ett vanligt Alnön Runt. 

Seglingen präglades av lätta vindar så banan blev avkortad med målgång vid Alvik 

Segrare i stora SRS blev Tomas Hammarström/Team Tant Raffa och i lilla SRS stod Hans Ekholm med 

sin 2:4:a som segrare. Totalt gick 22 båtar i mål och 2 båtar bröt seglingen. 

Vindhemsregattan 7-8/8 
Seglingsledare var Camilla Loo med hjälp av Tage Carlsson  
Lördagens tre seglingar kunde genomföras trots kulingvindar som i byarna nådde upp till runt 17 

sekundmeter. Som total segrare efter lördagens seglingar stod Roine Pettersson, Söråkers 

Segelsällskap i sin Express. På andra plats kom Åke Medén i sin 606:a och på tredje plats kom Team 

Tant Raffa med sin X-102. 

Denna regatta innehåller även Lunkentusseglingen som genomförs som en längre segling på 

söndagen. Den vanns av Roine Petterson /Express. På andra plats kom Team Tant Raffa / X-102 och 

på tredje plats kom Hans Ekholm/2:4:a. 

Totalsegrare för hela regattan blev Roine Petterson. Tvåa kom Team Tant Raffa och på tredje plats 

kom Peter Norberg/Andreas Lindstedt / Neptunkryssare. Seglingarna lockade totalt 12 Båtar. 

DM för Neptunkryssare ingick även det i regattan och där stod Peter Norberg/Andreas Lindstedt som 

vinnare 

Seglingar utanför Sundsvall 
På försommaren var Hans ”Manne” Ekholm ner till Karlsborg och seglade en rankingsegling i 2:4. 

Hans placerade sig på en tredje plats. 

På årets Svenska Mästerskap för Neptunkryssare som avgjordes i Uppsala deltog en båt från 

Sundsvall. Björn Karjel/Håkan Wågström tog en 15:e placering av 25 startande båtar. 

På Neptunkryssarpokalen som avgjordes vid Rastaholm i Stockholm deltog Björn Karjel/Kajsa 

Engelfeldt med en 11:e placering. 

Andra veckan i oktober åkte två Neptunkryssare ner till Stockholm till ett arrangemang på Sune 

Carlssons båtvarv som kallas ”Oktoberpokalen”. Björn Karjel/Tomas Sundholm kom 4:a och Ulf 

Nilsson/Björn Gustavsson kom 7:a 

På en delsegling i Norrcup för 606:or i Hudiksvall så deltog Björn Karjel/Tomas Sundholm med en 

lånad 606:a och det blev en tionde plats. 

Övrigt 
Vi hoppas att kunna få hjälp med våra arrangemang nu 2022. Det kan vara allt från att koka ärtsoppa, 

grilla korv, åka ärenden, följa med ut i banläggar-/följebåt 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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Camilla Loo, Ordförande  Arne Kappinen Anna Lundbäck 
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