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Verksamhetsberättelse 2008 för Runmarö Yacht Club, RYC 
 

Medlemmar  

Vid årsskiftet 2008/09 hade RYC 187 betalande medlemmar varav 118 familjer och 69 enskilda samt 
två hedersmedlemmar. 

Styrelsen  
Styrelsen har under året bestått av: 
 

� Håkan Forslund (Ordförande) 
� Björn Appelgren (Vice ordförande) 
� Jan Romson (Kassör) 
� Pär Johanson (Sekreterare) 
� Tomas Hellström (Ledamot och Ansvarig Jerkers Udde) 
� Carl Johan Hane (Suppleant och Ungdomsansvarig) 
� Lennart Minnegård (Ledamot) 
� Laurent Escande (Suppleant och Klubbmästare) 
� Björn Johanson (Suppleant) 
� Alexander Hellström (Suppleant) 

 
Tre styrelsemöten har ägt rum under verksamhetsåret. 
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Seglingarna 

Varmbadet – 5 april 
Strålande sol och 15 lika strålande seglare mötte upp vid Jerkers Udde. Kryss-länsbana två varv som 
tog 12 minuter i 4-5 m/s från SV. Inget att skylla på, bara ut och ha kul och göra sitt bästa... Vår 
senaste kappseglingsstipendiat Josefin (18) var på plats. Efter 12 race (varje deltagare var med i 8) stod 
det klart att generationsskiftet var avklarat. Josefin hade i iskall stil visat oss alla akterspegeln i race 
efter race. Bara vår yngste deltagare Hampe (15) rådde 
på henne i ett race. Efter välförtjänt bastu hos 
Forslundarna samlades vi på vår tävlingsledare Tomas 
Hellströms torp i Uppeby. Brasan var tänd i Gillestugan 
och långbordet dukat med nachos, rostbiff, 
potatisgratäng och tillbehör och på detta äppelkaka, 
vaniljsås och kaffe avec. Innan kvällen var över hade vi 
utan särskilt mycket bortförklaringar bekräftat att ett 
generationsskifte är i vardande på vår kappseglingsbana, 
att Josefin skall segla OS i London 2012 och att Tomas 
Hellströms heldagsarrangemang var... alldeles 
underbart! 

 

RYC Tune-Up för CB66 Racer & 606 – 3-4 maj 
Den 3-4 maj genomfördes RYC Tune-Up i underbart vårväder på Nämdöfjärden, dock med mycket 
lätta vindar som följd. Trots detta genomfördes 14 seglingar. I år var det renodlat CB 66 på banan, 
totalt 8 startande båtar. Segrare blev till slut Tomas Skålén i SWE-48. Som alltid en mycket uppskattad 
regatta arrangerad av Forslundarna med Håkan i spetsen.   
 
 

Jerkers StillCup – 31 maj 
 
I strålande solsken och lagom bris, om än lite växlande pga. frånlandsvind, 
avgjordes Jerkers StillCup under lördagen 31 maj. Tre seglingar hanns med 
innan korvgrillning. Fem besättningar ställde upp ute på Jerkers Udde och 
förstagångsdeltagarna, "Gabbe med papporna" dvs Gabriel Drab, Fredrik 
Wik och Micke Olsson vann hårfint före Beje Forslund, Susanne, Patricia 
med kompis. På tredje plats kom Tomas och Max Hellström. 
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Jerkers JolleCup – 4 juli  
Jerkers Jollecup 2008 kördes med bästa tänkbara 
seglarväder i sol och med vindstyrkor mellan 4 och 8 
sekundmeter. Spektakulära seglingar alltså med många 
vurpor och en avriggning. Herrarna Calle Hane och Björn 
Appelgren var dagens "badpojkar" medan de gjorde upp 
om andraplatsen i Laserklassen. Förstaplatsen tog Tomas 
Hellström med en fenomenal serie på fyra spikar och en 
andraplats. 
 
I Stillklassen vann de inte helt missnöjda seniorerna Johan 
Ljungkvist och Peter "Sture" Bengtsson.  Därefter kom 

juniorerna Jocke Lundberg, Anna och Elsa Forslund och Isis Lindskog. Detta 
trots att de missade gå i mål i första seglingen. Tredjeplatsen togs av Mikael 
"Farsan" Olsson med barnen Tove och Della ombord.  Axel Forslund 
tillsammans med Lotta och Calle Carlström riggade av och blev därmed fyra. 
Tävlingsledningen beklagar felräkning i resultatet i Stillklassen, påverkade 
trean och fyran som bytte plats. Tack till alla deltagare och fotograferna! 

 

Böttna Race – 19 juli 
De yttre förhållanden visade sig från en helt annan sida än vad seglarna är vana vid på Böttna Race. 
Det blåste nämligen, vilket vi inte är bortskämda med på den här kappseglingen. Vindarna kom från 
syd och syd/ost 6-10 m/s med rätt mycket vindskiften, speciellt vid start och mål. Vädret var perfekt 
med mycket sol och bara lite moln.  
  
12 båtar kom till start på 
Stora banan och 2 
Optimister på Lilla banan. 
RYC:s Still-jollar var den 
största klassen med 6 
båtar på startlinjen. 
Banan gick med start från 
Stenbro, läns upp till 
Torskkobben, ner till 
gröna märket norr om 
Näsudden, tillbaka till Torskkobben och sen en ganska bra kryss ner till start/mål i Stenbro. Banan 
kördes 2 varv.  Vi fick uppleva ett roderhaveri och en kraftig misstolkning av banstreckningen (som 
inte gav besättningen någon fördel). Båda incidenterna avlöpte väl.  
 
Vinnare av årets Böttna Race blev CB 66 racern med rorsman Cribban Thorsell och besättningen Lorre 
och Beje. Familjen Thorsell tog grand slam då sonen Hannes vann Optimistklassen före Elias. Grattis 
Hannes. Familjen Frisell ställde som vanligt numera upp med brygga, grill och gästfrihet och RYC 
tackar speciellt för detta. På återseende nästa sommar. 
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Runmarö Runt och Klubbmästerskap – 2 augusti 
Grattis Magnus, Peter och Axel Forslund till vinsten (igen)! De 
blev klubbmästare på köpet. 
Halvdant väder och skurar, men spänningen var på topp i den 
mycket svaga vinden. En klok seglingsledning kortade av banan så 
att det blev målgång efter ca 4 timmar på sjön, såsom beräknat. 
Tyvärr hann inte alla deltagare in i mål innan maxtiden gick ut. 
Tvåa blev Hampus Appelgren med pappa Björn som gast i Still, 
trea blev Calle Hane i Express.  

 

BojBoj’s Kräftkör (Skaldjurssegling) – 16 augusti 
Ny begivenhet i RYC’s kalender för 2008 var ”BojBojs’s kräftkör” eller ”Skaldjursracet”. Urpremiären 
lockade 9 segelbåtar varav en utom tävlan. Banan gick i litet kringelkrokar, via Franska stenarna – 
Kalkkobb – Tistronkobben – Idöborg – Pilkobben – Måsskär, till Bullerö. Bullerö blev slutdestination 
mycket tack vare tillsynsmannen och RYC-medlemmen Janne Olsén som inbjöd oss att komma dit och 
dessutom lockade med bastu och kulturell guidning. När alla båtar hade lagt till vid södra viken på 
Bullerö blev det en promenad till Liljefors jaktstuga, som idag är museum, där Janne guidade runt. 
 
Priserna hade Magnus tillverkat av träplattor på vilka han målat en kräfta som 1:a pris, vilken Peter 
mottog med glädje (gast åt pappa Magnus på BojBoj). 2:a pris var en krabba som Evastina glatt 
hämtade (gast åt pappa Håkan på Scampin Ulrika). 3,e priset, en räka, hämtade en lycklig Patricia 
(gast åt Beje på Banner 28:an Cheeky). 
 
Så var det dags att inmundiga skaldjuren mest 
kräftor men även räkor förekom på bordet. Den 
ena snapsvisan avlöpte den andra allt medan 
fullmånen så småningom gick vakt över ön och 
lyste på oss alla innan jorden placerade sig 
framför och skapade en fantastisk 
månförmörkelse 
Stämningen var hög, skratten ljungade bland 
bergen och ut över sjön. Natten blev sen innan 
alla hamnat i sina kojer. 
 
Stort tack till Anne & Magnus Forslund och Jan 
Olsén för ert engagemang i detta nya RYC-
evenemang som blev så populärt att alla 
närvarande önskade att det skulle bli en 
tradition!  

 

GranPrix – 6 september 

GranPrix, i samarbete med Gransegel, blev en blöt och myggig tillställning. Vinnaren i Division 1 blev 
Jonas Danneus med sin kultklassiker från åttiotalet. Vinnaren i Division 2 blev Johan Zellman med en 
modern klassiker i form av en Arcona 400. Hjälten som vann flerskrovsklassen Björn Sagerman i sin 
egenhändigt byggda BS 25. Trots busvädret visade hela flottan upp glada miner och kämpaglädje. Sån’t 
vill vi se mer av!  
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Höststorm – 25 oktober 
15 förväntansfulla seglare mellan 16 och 54 år mönstrades på lördagen vid Jerkers Udde. Friska vindar 
och disigt solsken. Tomas hade ordnat ett schema enligt vilket alla fick segla sex race av åtta i tolv 
båtar. Kryss-länsbana två varv i sundet. De som inte hade race skötte start och mål. Snabba båtbyten 
och kort tid mellan racen. En hel del korta bad när det friskade i, mer för vissa än andra. 
Framåt femtiden var alla möra och glada, somliga förstås litet nöjdare än andra. Dagen summerades 
framför grillen med god dryck och en sen lunch. 

  
Bastu hos Forslunds och en 
fullständigt fantastisk 
middag i Hellströms fina 
gillestuga. Sikromstoast, 
Oxfilé & Co, Maxs 
hembakade bagetter, 
fruktpaj, kaffe avec... Tack 

Tomas, Max och Sture från alla oss andra! Vem vann då? Jo ett stort grattis till regattans yngsta 
deltagare, Nils Åkervall, till vardags skolkamrat med Hampe och Josefin vid Motala Seglargymnasium. 
Nisse har lovat att komma till Varmbadet i vår, så nu får det bli vinterträning för oss andra eller hur? 

 

Seglarskolan 
RYC’s mest omfattande 
arrangemang är utan tvekan 
seglarskolan. Liksom förra 
året genomfördes 
seglarskolan i samarbete 
med Stockholms Jolleskola. 
Rektor Björn Appelgren 
uträttade ett bra jobb 
tillsammans med sina 
instruktörer med att utbilda totalt 57 barn. Detta var femte året som seglarskolan förlades till RYC’s 
arrende på Jerkers Udde. Vi tackar alla förbipasserande som visade stor hänsyn och körde förbi med 
försiktighet och låg fart. 

 

Ungdomsverksamheten 
Under sommaren 2008 genomfördes totalt 10 söndagsseglingar nere på Jerkers udde, öppen för alla 
öns ungdomar! Ungdomsseglingarna lockar totalt ca 30-talet ungdomar med ett snitt på knappt 10 

deltagare per tillfälle – en siffra RYC’s ungdomssektion hoppas 
kunna öka till säsongen 2009. Sprid budskapet! 
 
Visionen är att ungdomsseglingarna skall skapa förutsättningar 
för kappsegling, träning och spontansegling för öns ungdomar. 
Syftet med detta är ju att bygga en ”seglingskultur” på Jerkers.  
Stort tack till RYC's ungdomsansvarige Calle Hane, som varit 
drivkraft för ungdomssatsningen, och till alla funktionärer som 
funnits på plats på söndagarna!    
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Kappseglingsstipendium 
Klubbens högtidliga överlämning av kappseglingsstipendier till 
2007 års stipendiat Josefin Olsson och 2008 års stipendiat 
Hampus Appelgren genomfördes på årets Runmarö Runt-
middag i Hembygdsgården. Josefin och Hampus tackade 
genom att ge var sin intressant och illustrerad berättelse av 
sina karriärer och seglarliv inför regattamiddagens alla gäster. 
Josefin tillkännagav också sin OS-satsning inför London 
2012! Hon lämnar nu E-jollen och övergår helt till OS-klassen 
Laser Radial. Lycka till Josefin! Båda stipendiaterna deltog 
dessutom i Runmarö Runt med den äran. 

 

Jerkers udde 
Jerkers udde har genom idogt arbete under 2008, i ännu högre 
grad, utvecklats till att bli den självklara samlingspunkten och 
utgångspunkten för merparten av RYC's aktiviteter. På Jerkers 
har mycket kraft lagts för att optimera för sjösättning, 
samkväm och annat.  
 
Stort tack till alla frivilliga krafter, och ett särskilt tack till 
Tomas Hellström som med den äran fungerat som drivkraft i 
dessa sammanhang!  

 

 

Båtbeståndet 
RYC innehar 8 Lasers, 7 Stilljollar och 3 snurrebåtar.  

 

 

Webben 
Björn Appelgren har under året varit vår webbredaktör och gjort ett fantastiskt arbete med att ständigt 
hålla innehållet på RYC-webben både uppdaterat och omfångsrikt.  Titta gärna in på www.ryc.se!  
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RYC på bortaplan 
 

Josefin sjua i Melbourne 
Josefin blev sjua i Världscuppremiären i Laser Radial. Vann bland sexton deltagare gjorde OS-guldmedaljören Anna Tunnicliffe 
från USA. Jossan slog henne i tre av elva race och var på de elva seglingarna tretton poäng från en pallplats. 08-12-22 
  

Josefin fyra i första Aussieregattan 

Josefin kom på en hedrande fjärdeplats när hon och vännerna deltog i sin första regatta, Sail Sydney, under vistelsen i Sydney. 
08-12-09 
  

Tre RYCare i Cupfinalen i CB66 Racer 
Håkan Forslund 6:a, Peter Forslund 7:a och Krister Torssell 11:a i Cupfinalen vid Nacka Strand. 08-10-06 
  

KSSS Olympic Class Regatta 

Josefin Olsson blev 7:a och Hampus Appelgren 13:e i klassen Laser Radial vid KSSS Olympic Class Regatta 4-5 oktober, 
placeringar som ingen av dem var nöjda med. Andra dagens seglingar ställdes in pga byig styv kuling. 
08-10-06 
  

Hampus 3:a på Elitserien i E-jolle i Hjuvik 
Hampus Appelgren slog till med en tredjeplats bland 131 seglare på Elitserie-regattan i Hjuvik 20-21 september. Regattan 
genomfördes i fint sensommarväder med lätta men svårseglade vindar. Hampus placering för upp honom på en 5:e plats i 
rankingen. 08-09-22 
  

Bra resultat i CB66 

Håkan Forslund och Kim Kallonen blev bästa RYC-båt med en femteplats på Värtan i CB66 Cup 4. Peter Forslund och Tomas 
Hackihälonen 6:a, Krister Torssell 11:a av 20 båtar. 08-09-22 
  

Josefin 6:a i 2008 Skandia Sail for Gold Regatta 
Josefin Olsson deltog i det sk förförförOS i Weymouth, den plats i England där OS-seglingarna skall hållas 2012. Med 6:eplatsen 
blev Josefin bästa svenska. 08-09-20 
  

Laser Radial GP 5 Vänersborg 
Josefin Olsson vann i klassen Laser Radial i Vänersborg 6-7 september. Hampus Appelgren blev femma. 08-09-08 
  

Kristian Hertzberg 3:a i KSSS' Hyundai Cup 

30 augusti kom Kristian Hertzberg på en hedrande 3:eplats med sin Minitonare och Bengt Eriksson på 20:e plats med sin Wasa 
55:a. 34 båtar startades med LYS jaktstart på en havsbana på 27 nm. Kul att "Runmarö Runts" trevliga koncept tillämpas av de 
kungliga bara en liten bit hemifrån. Fler RYCare borde vara med nästa år. I år kunde man vinna en bil... 08-09-02  
  

Elitserien i E-jolle har startat 
I Nynäshamn arrangerades 30-31/8 den första av fyra Elitserie-regattor i E-jolle. Hampus Appelgren bärgade en 13:eplats 
bland 120 deltagare och steg till 6:a i den rullande rankingen. 08-08-31 
  

SM i CB66 Racer i Gottskär 

Peter Forslund 5:a, Håkan Forslund 15:e och Krister Torssell 18:e. 08-08-24 
  

Josefin och Hampus regerar i Laser Radial 
Våra stipendiater fortsätter att leverera! 
15-17 augusti passade Josefin Olsson och 
Hampus Appelgren på att vinna respektive 
guld i de svenska mästerskapen i Laser 
Radial. För Hampus del innebär det 
dessutom att han tar ledningen i 
pojkarnas uttagning till ISAF Ungdoms-VM 
2009 i Laser Radial som då går i Brasilien. 
En seglare per land får delta... 
Båda seglarna studerar nu på 
Seglingsgymnasiet i Motala. Josefin börjar 
4:e och Hampus 1:a årskursen. Lycka till! 
08-08-17 
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Hampus Appelgren Nordisk Mästare i E-jolle 2008 
Efter att ha inlett den första dagen på de Nordiska Mästerskapen i Västerås med två spikar, 
behöll Hampus ledningen genom hela regattan, men hade hela tiden dansken Christian 
Thomasen hack i häl. Inför sista dagen var ledningen två poäng medan avståndet till övriga 
seglare var relativt stort. Med en bra taktisk segling sista dagen drygade Hampus ut 
segermarginalen till 18 poäng. "Det kändes väldigt bra att stå högst upp på pallen" hälsar 
Hampus. 08-07-20 
  

Josefin Olsson Världsmästarinna i E-jolle 2008 
 
Fjolårets mottagare av RYC's Kappseglingsstipendium, Josefin Olsson, nådde hela 
vägen fram och blev Världsmästarinna i E-jolle damer i Vila Real de St° Antonio i 
södra Portugal! Klubbens stora Gratulationer! 08-07-13 
  

Hampus Appelgren seglade OpenWeek innan VM 
Istället för att segla JSM i Båstad valde Hampus Appelgren och några andra 
svenskar att träna på plats inför VM i Vila Real de St° Antonio, Algarve, Portugal. 
Han deltog då i för-VM som kallas OpenWeek och blev då bästa svensk med en 37:e 
placering. Svårseglat med kraftiga vrid när sjöbrisen sätter in. Efter detta stundar 
VM där också Josefin Olsson deltar. 08-07-04 
  

Gotland runt 
Bengt Eriksson i Vindile 2:a, Forslunds i Boj-Boj 41:a och Kristian Hertzberg i Smaragd 53:a av 87 i klass LYS D. Sune 
Fogelström i Anthem blev 4:a i klass LYS C av 40 deltagare. 08-07-03 
  

Josefin svensk juniormästarinna 
Josefin Olsson vann inte oväntat JSM i E-jolle för flickor i Båstad med 6 spikar av åtta möjliga. Stort Grattis! 08-06-29 
  

NM i CB 66 Racer 
Håkan Forslund 15:e och Peter Forslund 16:e i NM i CB66 i Köpenhamn. 08-06-17 
  

Sandhamn Open 
Sune Fogelström kom 5:a vid kappseglingen KSSS Sandhamn open hav klass LYS och Magnus Enblom kom 4:a i Smaragd i 
Sandhamn Open Bana. 08-06-17 
  

Magnus lös över Ornö 
Magnus Forslund vann LYS 2 på Ornö Runt och kom 6:a totalt av 161 båtar och Kristian Hertzberg vann LYS 1. Magnus Enblom 
kom 5:a i Smaragdklassen och Bengt Eriksson 13:e i LYS 5.  08-06-01 
  

Tre RYCare seglade CB66 i Åmål 
Håkan Forslund kom 11:a, Krister Torsell 15:e och Peter Forslund 16:e. 08-06-01 
  

Josefin 42:a i Delta Lloyd Regatta, Holland i Laser Radial 08-05-25 

  

Team Stockholms Jolleskola på pallen i Volvo City Sailing 
24 lag var antagna till Volvo City Sailing vid Skeppsbron i Stockholm. I strålande solsken och varierande vindar seglades sex st. 
CB66 Racer på en kort kryss-länsbana som seglades fem varv i varje race!  
5 RYCare var på plats och fyra hamnade på pallen! Team Stockholms Jolleskola med RYCarna Hampus Appelgren vid pinn, 
Lennart Minnegård på storen och Björn Appelgren på försegel fick en fin serie och hamnade på bronsplats med 1, 1 i 
grundomgången och 1, 2 i semifinalen. I finalen, som var ett enda race, låg man länge tvåa men i en hård sista läns i mål blev 
man rätt nöjda med tredjeplatsen. 
Vann gjorde Johan Tempelman, Pontus Brenter (ibland RYC!) och Kalle Kjerstadius, viss erfarenhet från CB66 och små 
kölbåtar... 
Calle Hane som seglade med några nybörjare fick nöja sig med grundomgången. 
Sammanfattningsvis en lång och härlig dag på sjön i ett kul arrangemang med bra reklam för seglingssporten mitt på 
Strömmen och med mycket ståhej! Tack Volvo, SSRS och SSF! 08-05-24 
  

Josefin och Hampus till VM i E-jolle 
Årets sista VM-kval i E-jolle avgjordes i Råå 17-18 maj. 116 seglare gjorde upp i sex race. Starka strömmar, mellanvindar på 
upp till väst 8 m/s. Mycket svårseglat säger folk som var där. Josefin blev trea och Hampus 15:e.  
VM-kvalserie har pågått sedan i höstas med totalt 26 seglingar uppdelat på fyra regattor. 
Josefin rankas 2:a i Sverige och är bästa tjej, bara två poäng efter ettan Fredrik Bergström, trots att hon faktiskt inte varit med 
på en av regattorna. 
Hampe rankas nu 10:a i Sverige och blir med det "Bästa Rookie" och seglare född -92. 08-05-19 
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Tredje spiken på Lidingö Runt för Calle Hane 
För tredje gången spikade SWE 305 ”Skumpan”, med RYC:s Calle Hane som trimmer, i 
Expressklassen i Lidingö Runt. Totalt kom 21 Expresser till start i årets upplaga av LR, som i år 
bjöd på rena propagandavädret. Lätta och nyckfulla vindar gjorde det relativt svårseglat men 
med tidig spinnakersättning efter starten, mycket vindspan, smarta vägval och en trave 
Kexchoklad fick Skumpan skottet, liksom år 2004 och 2006. Tvåan var hela fem minuter efter i 
mål.  
-Trist med vikande klass men alltid skoj med en spik! hälsar Calle.  
  

Andra RYC-båtar på Lidingö Runt 2008 
WASA 55 VINDILE med skeppare Bengt  
Eriksson blev 14:e i LYS O, 
MINI-TON Emballageteknik.com med Kristian Hertzberg blev 2:a i LYS 4. 
SMARAGD:en SANTANA med Magnus Enblom blev trea och 
SMARAGD:en JE MANJA med Olle Pettersson blev åtta i Smaragd entyp.  
08-05-18 
  

Josefin och Hampus briljerade igen, nu i Varberg... 
Under 2-4 maj seglades SM i E-jolle i Träslövsläge, Varberg. 125 seglare gjorde upp i nio race 
där damer (35) och herrar (90) seglade blandat, men med delade SM-resultat. Josefin glänste 
igen och vann dam-guld genom sin 3:e-plats i regattan. Rookien Hampus slog till med en 6:e 
plats i herrarnas SM genom att bli 8:a i regattan.  
Fint väder och bra arrangemang i lätta vindar (3-5 m/s) och ström på mellan 10 och 40 
meter/min. En del dimma i bankar. Regattan ingår i Elitserien. 17-18 maj veckor avgörs det i en 
sista regatta vem som får segla för Sverige i VM, JEM och JNoM.  
Värt att notera denna gång var det fjärde racet. 50 båtar togs för svart flagg innan man kom 
iväg i starten. 
En eloge till vinnaren Gustaf Larsson, KKKK som var suverän. 
Läs mer... 
08-05-05 
  

Josefin och Hampus briljerade i Stenungsund 
Till tröst för alla som fick deng under Varmbadet på Jerkers 5 april, bevisade Josefin Olsson (-89) åter sin förmåga i den stora 
nordiska Stenungsundsregattan 12-13 april. Hon vann då suveränt "E-jolle damer" med serien 1-1-1-4-1 i konkurrens med 39 
andra tjejer. Hampus Appelgren (-92), som förra året seglade Optimist, lyckades slå sig in på en 6:e-plats i "E-jolle herrar" 
med serien 7-2-4-4-5 i konkurrens med 77 killar från Sverige, Norge och Danmark.  
En fin regatta med 296 deltagare från de nordiska länderna. Snöglopp på lördagsmorgonen men strålande solsken under 
söndagen. Lätt mellanvind och måttlig ström. 
 
Vi önskar våra seglare framgång den kommande säsongen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
Styrelsen,  
Mars 2009 


