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Medlemmar 
 
Per 2012-03-31 hade RYC 188 betalande medlemmar varav 117 familjer och 71 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 

 
Varmbadet, 16 april 

 
RYC:s eget vårtecken – Varmbadet – fick bra uppslutning med 22 
Laserseglare. Tävlingsledare Hellström ansåg pga. vindbrist på fladen 
utanför Jerkers det säkrast att låta bataljen utspela sig på Nämdöfjärden 
med startlinje tätt utanför Forslunds brygganläggning.  
 
Vilken succé det blev! Strålande vårväder, visserligen svaga men likafullt 
nyckfylla vindar och härligt hamburger- och kamerahäng på bryggan 
mellan seglingarna. Den tajta startlinjen och begränsat manöverutrymme 
vid läkorken bjöd publiken på bra intensitet och underhållning.  
 

 
Medan segern som så många gånger förr kom att stå mellan Lasermastrarna Håkan och Tomas var det andra 
seglare som drabbades av s k ”rundningsvägran”.  
 

    
 
Denna dag vägde ordförande Håkan tyngst med en så pass bra serie att en 2:a i serien fick räknas bort. 
Således silver till tävlingsledare Hellström. Ett hedrande brons gick till Max Hellström. Ett stort tack till 
Hellströms och Forslunds för en fantastisk after sail och middag! 
 

 
 

Böttna Race, 16 juli – Hampus i topp för 4:e gången 

Böttna Race 2011 mönstrade i år 14 båtar. Traditionellt seglas Böttna Race i strålande sol och svaga vindar 
men liksom förra året var det mulet med inslag av regn. Det blåste ca 5-6 m/s från sydsydväst vilket i år gav 
oss en bana mellan Stenbro - Torskkobben - Yxhammarskobben - Stenbro i två varv. 

En länsstart utan tjuvstarter 
genomfördes utanför Mats 
Kempes brygga med en perfekt 
start av flera båtar och med 
Calle Hane först över 
startlinjen. Alex och Thomas 
Hellström kämpade med sin 
spinnakersättning och föll ner 
till en sista plats men slutade 

trots detta på en sjätte plats till slut. Marcus Larsson från Stenbro i en Laser fick sin bom i huvudet följt av ett 
ofrivilligt dopp och valde att avsluta seglingen efter ett varv.  

Först att runda start/mållinjen var Christer "Cribban" Thorsell med besättning i en 
CB66 och fick även skottet för första båt över mållinjen och slutade på en fin femte 
plats till slut. Under andra varvet avtog vinden och regnet kom. Alla båtar gick i mål 
utom då Marcus Larsson i sin Laser och Martin Boman i sin Tvåkrona som fastnade i 
stiltjet efter Yxhammarskobben på hemvägen. Den mest spektakulära målgången stod 
Fredrik Marelius (Laser) för som, när det var ett par hundra metar kvar till mål, låg ca 
1 minut bakom Calle Hane (Laser). Fredrik korsade mållinjen två sekunder före Calle 
som fick gamnacke och hamnade i ett stiltje och därmed lämnade vägen öppen. När de 
relativt nya SRS-talen var omräknade mot seglad tid stod Hampus Appelgren, mer 
känd från de internationella E-jolleregattorna, som välförtjänt segrare av Böttna Race 
2011. RYC gratulerar till en stabil seger.  

Efter seglingarna genomfördes sedvanlig korvgrillning och prisutdelning där Hampus 
sträckte Böttna Race-pokalen mot den molninga himlen. Nästa år önskar vi alla Optimist-seglare välkomna 
tillbaka till vattnet runt Stenbro.RYC tackar även i år allra ödmjukast för att vi kan genomföra Böttna Race från 
familjen Frisells fantastiska brygga.  Johan Spindler och Jan Hedberg 
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Runmarö Runt och Klubbmästerskap, 13 augusti – i propagandaväder! 

Årets största klubbbegivenhet är förstås Runmarö runt med 
Klubbmästerskapet. Dagen till ära bjöds det på strålande 
högsommarväder – måhända en aning fattigt på vindfronten, 
åtminstone om man jämför med RR-rallyt 2010.   
 
29 båtar kom till start. Start vid Sandholmen och i år blev det segling 
motsols kring ön. Som traditionen bjuder genomförs seglingen á la 
”omvänd SRS”, dvs. individuella starttider och första båt i mål vinner. 
Fjolårsvinnaren Jimmy Hellberg lät i år vindsurfingbrädan vila och 
skeppade istället på sin smäckra Admiralty 30 ”Airbender”. 
 

På utsidan av Runmarö började det glesa ur i 
toppen. Boj-Boj med skipper Peter Forslund såg 
länge ut att ha en betryggande ledning men 
Expressbesättningen på Skumpan låg i hasorna och 
var bra sugna på att ge Scampin en match. Med 
fördel av lättare vindar vid Skaguddsgrunden kunde 
Calle Hane & Co på Skumpan sträcka nävarna i 
skyn vid mållinjen.  
 
Vinnarbesättningen fick bittert ångra sin frånvaro från regattamiddagen och bortförklaringskonventet i 
hembygdsgården  - då den som vanligt blev en mycket trevlig tillställning och pågick långt in på småtimmarna. 
 
 
 
RYC Mini Archipelago Laser Race (RMALR), 10 september – en seglingsdag att 
minnas 
En fantastisk heldag i havsbandet som gav oss allt det vi önskade. Efter riggning på Jerkers "seglade" vi genom 
Runmarö kanal genom att lägga ner båtarna för passage under bron. Vid 09.00 start på Vånöfladen och jakten 
var igång med två roterande rorsmän som byter mellan sträckorna! 

1. Första etapp ut mot havet till Östra Brand.  Besättningsbyten flying.  

2. Ny start med destination Horsten. Långbog (8 nm) med varierande tryck från väster. Sjö 
från havet och lite var stans.  

3. Etapp tre läns ut på havet till sista kläppen öster om Horsten och kryss åter.  

4. Ny start och besättningsbyte. Bonnkryss in till Gubbarna (3 nm), halvvind till Grönskär (2 
nm). Varmkorv iland.  

5. Femte sträckan till St Jutkobben genom Sandhamn. Här tog tiden slut och vi 
bogserade Lasrarna hem efter sju timmar på sjön.  

Avrundning i Forslunds bastu. Bra tryck. Plats på översta laven fixades lätt med en skopa 
vatten på kaminen. Glatt kalas vid långbord i Håkans vardagsrum. 

Resultat 

1. Forslundsracers (Håkan/Peter Forslund) 
2. Team No Hope (Tomas/Alex Hellström) 
3. Rookies (Thomas Jönsson/Niklas Beckvid) 
4. Södersundas Hopp (Fredrick Marelius/Calle Hane) 
5. Fifthy-Fifthy (Pär Johanson/Björn Appelgren) 
6. Team Guldlock (Gustav Ljungqvist/Max Hellström) 
7. 7'e inseglingen (Lill-Lasse Johansson/Masen Blomqvist) 
8. Mr X-Y (Staffan Persson/ Peter Borgén) 
 

 

Vad kan sexton glada seglare mer önska sig än sol, vind, havsband, bastubad, go' vänskap och gemyt? 
Jättetack till Hellströms och Forslunds från oss alla! 
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BojBoj’s Kräftkör (Skaldjurssegling), 20 augusti 

Under slutet av augusti var det återigen dags för Boj Boj's kräftkör, för 
4:e året i rad. Magnus Forslund initierade det för att få en fin avslutning 
på segelsäsongen tillsammans med familjerna och ett trevligt samkväm 
med kräftor i augustinatten. Gunnar och jag fick vara start- och 
målfartyg med Pärlan, ombord var också Anne Forslund som höll i alla 
trådarna med tidtagning vid start och mål. Beräkning av lystal och sånt. 
I år startade det endast 6 båtar. SMHI hade varnat för hårt väder och 
mycket regn. 

Naturligtvis var sönerna Forslund med i varsin Scampi med besättning. 
Beje var tävlingsledare i år, han sköt upp skepparmötet till kl 12, pga 
avvaktande av vädret. Starten gick kl 13 utanför Forslunds brygga i 
Styrsvik (Runmarö) i en slingrande bana ut till Bullerö. Efter att Anne 

fått i väg alla båtarna och sett till att ingen tjuvstartade gick vi till Bullerö där målet skulle vara. 

Efter ca 2 1/2 timme kom första båten i mål. Det var Peter 
med Boj Boj, sedan kom det alla på rad. Alla fick en stund 
med avkoppling och prat om dagen segling som nog hade 
varit lite spännande, det blev stiltje, men höga dyningar av 
gammal sjö. Strax innan vi skulle äta nere på bryggan kom 
det en skur kort med häftigt regn. 

Välkomstdrink i bubbel och prisutdelning. Inte otippat kom 
bröderna 1:a 2:a och 3:a. Peter, Beje och Håkan, de är för 
vassa dessa bröder, men jag tror att de föddes i segelbåten. 
Kvällen var jättefin med mycket kräftor, glada snapsvisor 
och allt som hör till. Himlen var vacker med solen som bröt 
igenom molnen, och när augustimörkret föll blev det 
stjärnklart och månen sken över berget. Som vanligt en 
trevlig kväll och jag hoppas det är en tradition som håller i 
sig.     Foto: Marianne Söderberg 

 
 

Seglarskolan 
Seglarskolan vid Jerkers Udde genomfördes traditionsenligt under två veckor (v. 27 & v 30) och för sjätte året i 
samarbete med Stockholms Jolleskola. I år var det åter två veckor med sammanlagt 63 elever. Vi erbjöd 
nivåerna "Optimist Nybörjare", "Optimist Fortsättning", "Äldre Nybörjare Stilljolle", "Fortsättning Stilljolle", 
”Fortsättning Laser” samt "Kappsegling Laser". 

 

Ungdomsverksamheten 
Genom RYC:s ungdomssektion, fortsatte klubben även under 2011 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 bjöd på riktigt mycket vind. Längsta strået drog Calle Carlström som även vann 
premiärupplagan 2009. 
 
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. 
 
Inredning och förädling av den fina boden som byggdes under förra säsongen har pågått under året för att 
effektivisera förvaring, omklädning och samvaro. Kom gärna ner till Jerkers och se hur vi har det! 
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Båtbeståndet 
RYC innehar 9 Lasers, 7 Stilljollar, 1 Optimist 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, tack Björn! 
Titta gärna in på www.ryc.se!  

 
Styrelsen,  
Mars 2012 


