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Ordförande Håkan summerar RYC:s 20:e år 
 

Efter en riktigt vintrig vinter som aldrig verkade ville slut så är det nu äntligen vår. För 
vissa innebär det sådd, för andra en kaffe i solen och för oss vårrustning och kanske lite 
träning på fjärden. Underbart när det ljusnar, fågelsången väcker en på morgonen och 
suget att komma ut på sjön kan äntligen tillfredställas genom att man faktiskt kan ta 
båten nu. Det har gått 20 år sedan RYC grundades och inte minst märks det genom att 
man blir  äldre själv och antagligen lite mer filosofisk. (…noterade jag när jag skrev 
raderna ovan). Icke desto mindre är i alla fall jag fortfarande hungrig på att segla och 
naturligtvis är ju förhoppningen att vi blir fler som odlar detta intresse i sommar bl.a. 
genom jolleseglingen på Jerkers Udde. 
 
Vad gäller minnen och aktiviteter från 2010 kan vi skönja ett större intresse kring 

jollesegling medans kölbåtseglingen har minskat något. Vi ökar aktiviteterna på jollesidan medan vi försöker 
hänga kvar kölbåtsseglingarna. Fördelen med jolleintresset är ju att det är lättare att attrahera juniorer. Bland 
årets nyheter kan nämnas Storskotarepokalen för juniorerna, visserligen kördes den ifjol, men den är ju ändå 
rätt ny... :-). 
 
En segling som definitivt var ny var "RYC Mini Archipelago Laser Race" som kördes runt Runmarö med 
avstickare i ytterskärgården i fyra etapper. Varje båt hade två rorsmän som varvade mellan etapperna. Sex 
båtar och tolv seglare ömsom seglade och ömsom körde följebåten med korvkok och kaffedrickning. 
Personligen tycker jag detta var en riktig höjdare med segling bland skären över "stock och sten". Fantastisk 
upplevelse och den rekommenderar jag alla som har lite jollerutin och gillar segling bland skär och holmar! 
 
RYC's största evenemang är ju Runmarö Runt som ifjol vanns av Jimmy Hellberg som vindsurfade runt ön på ca 
1,5 timma. Imponerande! Cupen vanns av Peter Forslund som seglade stabilt vasst i alla seglingar han var med 
och detta är ju ofta lyckosamt. Jerkers Udde fortsätter att växa, och under året har vi äntligen lyckats få till en 
bod för förvaring och ombyte.  
 
Tiden går fort, och man vänjer sig visst aldrig med det. Men nu är vi närmare 200 medlemmar, både familjer 
och enskilda vilket innebär att vi faktiskt är fler individer. Vi ser fram emot jubileumsåret med ännu fler aktiva 
seglare och ännu mer fantastiska seglingar! 
 
Runmarö i mars 2011 
/Håkan 

 
Medlemmar 
 
Per 2011-02-28 hade RYC 194 betalande medlemmar varav 122 familjer och 70 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) 
 Camilla Bolinder (Suppleant och Klubbmästare) 
 Björn Johanson (Suppleant) 
 Alexander Hellström (Suppleant) 

 
Fyra styrelsemöten har ägt rum under verksamhetsåret. 
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Seglingarna 
 

 
Höststorm, 24 oktober (2009) 
Tät toppstrid när E-jolleseglarna ägde 
 
19 förhoppningsfulla seglare mönstrades i gråväder och lätta vindar. 
Ostliga vindar gjorde att regattan förlades på Norrsundafladen innanför 
fjärden och Sture blev grillmästare på Norrsunda ång istället.  
 
Hampus Appelgren och Saltsjöbadssonen Ton Törn, båda duktiga E-
jolleseglare, visade oss andra hur man seglar jolle. Tre spikar var. Den 
sjunde spiken knep Calle Vad-Schütt, även han E-jolleseglare i botten.  
 
Bastun hos Forslunds var varm och vattnet i fjärden kallt. Hellströms 
gästabud var som vanligt i toppklass. TACK! 

 

 
 
 
Varmbadet, 24 april – En stillsam övning 
 
Ett tjugotal glada laxar lekte i den soliga viken utanför Jerkers. De hade allt man kunde önska sig förutom god 
vind. Stures goda hamburgare, go värme och goda skratt. Vindarna puffade lite här och där. För somliga ett 
problem, för andra en möjlighet. Vinden kom ofta på besök just mellan racen. Störst möjlighet såg i alla fall 
ordförande Håkan (1:a), arrangör Tomas (2:a) och Ton Thörn (3:a). 
 

 

Hela arrangemanget skämde 
sedan bort deltagarna med de 
vid det här laget legendariska 
avrundningarna i Forslunds 
mysiga bastu och Hellströms 
alltid lika magnifika gästabud. 
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Böttna Race, 17 juli – med vind för ovanlighetens skull! 
 

 
 
Böttna Race 2010 mönstrade 11 st båtar 
till "stora banan" men framförallt hela 5 
st Optimist-skeppare till "lilla banan". 
Traditionellt seglas Böttna Race i 
strålande sol och svaga vindar men inte 
denna gång då det var mulet med inslag 
av enstaka regnstänk. Det blåste ca 5-6 
m/s från sydost vilket gav oss chansen 
att lägga en spännande "stor" bana. 
 

 
Alice, Calle, Daniel, Elias och Hannes kom till start på Optimisternas "lilla 
bana". Elias var snabbast iväg. Båtarna seglade två varv runt en 
kryss/länsbana med rundning inne i Stenbro där Daniel rundade först 
med en ganska betryggande ledning. En ledning som han relativt enkelt 
kunde hålla hela vägen in i mål. Övriga båtar kämpade på bra där 
Hannes kom tvåa, Calle trea, fjolårssegraren Elias kom på fjärde plats 
och Alice fick se sig besegrad av grabbarna denna gång och kom på en 
femte plats. Grattis Daniel och alla ni andra som genomförde en fin 
kappsegling på "lila banan". 
 
Efter seglingarna genomfördes sedvanlig korvgrillning och prisutdelning 
där Alex Hellström sträckte Böttna Race-pokalen mot den molninga 
himlen och där Daniel fick sin guldmedalj och en stor påse godis för sin 
fina segling. 

RYC tackar ödmjukast för att vi kan genomföra Böttna Race från familjen 
Frisells fantastiska brygga i Stenbro. 

 
 
 
Runmarö Runt och Klubbmästerskap, 31 juli – en snabb historia 
 

 

Vinnaren av Runmarö Runt och tillika klubbmästare blev 
Jimmy Hellberg som windsurfade runt ön på 1 timma och 32 
minuter. Imponerande. Det gör en snittfart på banans 14,9 
sjömil på 9,7 knop, raka vägen. Men Jimmy seglade 25M 
enligt sin GPS och då blir snittfarten 16,3. 
 

 
Jimmy Hellberg på väg runt Runmarö på femmans växel! 
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RYC Mini Archipelago Laser Race, 7 augusti – årets nyhet för de som tordes 
 
Under tidig sommar formades ramarna för en 
ny distanskappsegling över fjärdar och bland 
kobbar i Laser av Tomas Hellström och Calle 
Hane. Resultatet fick förkortningen RMALR och 
urpremiären innefattade 4 etapper och 6 lag 
med två seglare i varje (lag i resultatordning): 
 

1. Forslundsracers 
(Håkan o Peter Forslund) 

2. No Hope 
(2 generationer Hellström) 

3. 7:e inseglingen  
(Lill-Lasse o Masen) 

4. Södersundas hopp  
(Fredrik o Peter)  

5. Team Carlos y Carlos  
(Calle Hane o Calle Vad-Schütt) 

6. Team Guldlock  
(Gurra Ljungqvist o Max Hellström) 

 
Alla var bra men Forslundsracers va bäst. Vädret störde endast marginellt, från duggregn till hällregn. Carlos y 
Carlos var den mest besvikna etapptvåan. Lagen seglade drygt 26 NM. Jmf planerade ca 33 NM. Forslunds 
bastu är varm. Calle är en mästerkock (så länge det inte handlar om marsansås…) 
Formatet fungerar riktigt bra, endast finjusteringar kvar. Verkar som alla var nöjda. 
Det blir med övertygande sannolikhet en repris. 
 
 
BojBoj’s Kräftkör (Skaldjurssegling), 28 augusti 
I strålande sol och lagom nordostliga vindar arrangerade Runmarö Yacht Club BojBojs kräftkör sista helgen i augusti, 
en kappsegling för segelbåtar med familjebesättning. Inbjudan går även till dem som inte tycker att kappsegling är så 
kul men som gärna vill vara med om det sociala umgänget vid det efterföljande skaldjursknytiset. Banan var c:a 15 
distansminuter lång med start utanför Styrsvik i 
Nämdöfjärden och mål vid Bullerö, Hemviken, där 
tillsyningsman Jan Olsén välvilligt reserverat bryggplatser 
åt de anländande båtarna. Nio båtar kom till start, 
samtliga passerade också mållinjen, inga incidenter 
inträffade alltså på sjön under tävlingen. Vann gjorde 
Krister Thorsell i en CB 66, tvåa kom familjen Peter 
Forslund i Scampin BojBoj, och Olle Pettersson i Smaragd 
kom på tredje plats. 
Lagom till prisutdelningen och intagande av bubbelvin 
anlände de som inte kappseglat för att delta i kvällens 
aktiviteter på Bullerös brygga. Det blev en trevlig kväll, 
om än något kylig, med gitarrspel och sång allt medan 
månen steg upp över bergen.  
 

Magnus Forslund har lämnat oss 

 

Runmarös egna storseglare somnade i juli in 
efter en tids sjukdom. Vi har alla fått skåda 
Magnus akterspegel försvinna framför oss på 
vattnet i regatta efter regatta. Vi kommer alla 
att sakna mannen som år efter år så tydligt 
satte Runmarö på seglingskartan med 
Scampin Boj-Boj. Magnus har på sitt sätt, och 
genom sin lika seglingsbitna familj, varit 
själva utgångspunkten för vårt äkta 
segelsällskap RYC. 
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Seglarskolan 
Seglarskolan vid Jerkers Udde genomfördes traditionsenligt under två veckor (v. 27 & v 30) och för 
femte året i samarbete med Stockholms Jolleskola. I år var det åter två veckor med sammanlagt 
59 elever (45) varav 20 var nybörjare (23). Vi erbjöd nivåerna "Optimist Nybörjare", "Optimist 
Fortsättning", "Äldre Nybörjare Stilljolle", "Fortsättning Stilljolle" samt "Kappsegling Laser 4.7". 
Väder och vind var lite väl intensivt, men seglarskolorna blev ändå mycket lyckade. 

 

Ungdomsverksamheten 
Genom RYC:s ungdomssektion, fortsatte klubben även under 2010 att erbjuda barn och ungdomar 
möjligheten att varje söndag under sommarlovet komma ner till Jerkers udde och segla. 
Söndagsseglingarna lockade i genomsnitt en handfull seglare, dvs. ungefär samma nivå som 
föregående år.  
 
Storskotarepokalen som instiftades 2009 som en ren ungdomskappsegling fick tyvärr ställas in 
pga. för lågt deltagarantal, men vi tar nya tag 2011.  
 
Ungdomssektionen består av Calle Hane (ansvarig), Alexander Hellström och Björn Johanson.     

 

Jerkers udde 
Verksamheten på Jerkers udde har under den gångna säsongen fortsatt att utvecklas 
mot att vara ett naturligt nav för RYC´s verksamhet.  
 
Jerkers udde har under säsongen begåvats med en bod avsedd för förvaring och 
omklädning. Bod fabrikation leddes av radarparet Team 7:e inseglingen, kanske mer 
kända som Masen och Lill-Lasse, dessa mottog viss hjälp avseende enklare 
arbetsuppgifter såsom kaffeservering och målning av en liten men entusiastisk skara 
medlemmar.   

 

Båtbeståndet 
RYC innehar 9 Lasers, 7 Stilljollar, 1 Optimist och 3 snurrebåtar, plus en Trissjolle under 
renovering. 

 

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, tack Björn! 
Titta gärna in på www.ryc.se!  

 
Styrelsen,  
Mars 2011 


