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1 Medlemmar 
 
Per 2012-12-31 hade RYC 194 betalande medlemmar varav 120 familjer och 74 enskilda samt två 
hedersmedlemmar. 

 
 
 

 
2 Styrelsen 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
 

� Håkan Forslund (Ordförande) 
� Björn Appelgren (Vice ordförande) 
� Jan Romson (Kassör, avträdande) 
� Lars Hedberg (Kassör, tillträdande) 
� 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. 
 

 
 
 
3 Tack, Jan Romson! 
 
Efter mer än tio år som RYC:s kassör, meddelade Jan Romson under början av 
verksamhetsåret viljan att avsluta sitt styrelseuppdrag. Jan har på ett 
föredömligt sätt inte bara ombesörjt föreningens räkenskaper, bokslut och 
löpande ekonomiska förehavanden utan även hanterat bl a medlemsutskick, 
kommunikation med branschorganisationer, försäkringsbolag samt mycket 
annat arbete som kommit klubben till gagn.  
 
Vi i styrelsen vill framföra vår stora uppskattning för Jans suveräna arbete 
genom åren. Tack Jan! 
 
Jans efterträdare som RYC:s kassör är Lars Hedberg. 
Vi önskar Lars varmt välkommen till styrelsen! 
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4 Årets seglingar 

4.1 Varmbadet – 14 april 
Bäste varmbadare blev Max om man tittar i resultatlistan. Speciellt 
varmt var det inte i vattnet men det var nog ännu kallare på land, eller 
snarare den bit mark som normalt går under epitetet Jerkers Udde som i 
lördags namnändrades till Jerkers Ler-Träsk.  
 
Endast något återbud på lördagmorgonen annars man- och kvinnogrant 
på startlinjen. Arrangör Hellström bad om överseende med en del 
tydliga brister - såsom val av väder, lätt rörig banstruktur, lite krokig 
startlinje och dålig dränering på hamnplan.  
 
Seglarna tänkte inte närmare på det utan såg tämligen glada ut – som 
vanligt när det vankas sprintrace i Laser. Nåväl, under del av i vart fall 
någon segling så hördes faktiskt något som inte helt säkert var 
lyckojubel, men det gick visst över framåt kvällen.  
 

Helt säkert blir vädret bättre nästa gång i alla fall! Stort tack till Varmbadsgeneral Tomas för förnämliga 
seglingar trots förutsättningarna som gavs och storartad middag i gillestugan! Eloge även till tross och 
funktionärer.  

 
 

4.2 Böttna Race – 14 juli 
Årets Böttnadrabbning i vattnen utanför Stenbro lockade elva besättningar till den stora banan, mestadels 
Laser- och Stilljollebesättningar men även CB66, Banner 28 och Seacat. Två optimistbesättningar till start på 
den lilla banan. Kyligast i sinnet på de många halvvinds- och sträckbogarna var Christer Thorsell i sin CB66 
Racer. Hack i häl kom Håkan Forslund och därefter Tompa Hellström, båda i Laser. På den lilla banan kom 
Daniel först i mål efter Lova och Mira.  

 
 

4.3 Jerkers Jollecup och Storskotarepokalen – 21 juli 
Årets upplaga av Jerkers JolleCup fick lite deltagartillskott i form av Storskotarepokalen, då det tidigare 
beslutats att lägga de två kappseglingarna på samma dag. 15 båtar kom till start (deltagarrekord?) varav 13 
Laser och 2 Stilljollar. Tävlingsledningen beslöt att köra båda klasserna och båda kappseglingarna samtidigt.  
De två yngsta rorsmännen, Daniel Hartmann och Elias Joneborg, tävlade 
utöver JolleCupen med de andra seglarna, dessutom om den mer ungdoms- 
orienterade Storskotarepokalen. Det blev fyra race i strålande sol och relativt 
byig nordlig vind. En ganska tajt startlinje satte seglarna på prov och byarna 
renderade ett antal ofrivilliga bad, inte minst bland de äldre seglarna. 
 
I JolleCupens Laserklass kom det att bli en Hellströmsk uppgörelse. Max 
lyckades sopa hem guldet före pappa Tomas. Trea blev Fredrick Marelius. 
Stilljolleklassen bjöd på tidvis riktigt tight racing. Båda båtarna slutade på 
samma poäng. Men med spik i sista racet gick guldet till Carl Jönsson, 
Amanda Jönsson och Sanna Käll, tätt framför systrarna Linnea och Josefine 
Blomqvist. De yngsta rorsmännen gjorde alltså även upp om 
Storskotarepokalen. Daniel Hartmann valde klokt den lite mindre 4.7-riggen 
medan Elias Joneborg ville köra med standardriggen. Med några få poängs 
skillnad drog Elias det längsta strået och kan titulera sig Årets Storskotare. 
Väl iland bjöds på korv, eftersnack och prisutdelning. Vi tackar alla seglare 
för gott kämpande! 
  

Elias Joneborg (t v) blev 2012 års 
Storskotare. Daniel Hartmann (t h) 
inte långt efter med en hedrande 
silvermedalj. 

Att hamnplanen på Jerkers var en 
blandning av snömodd och lervälling 
avhöll inte seglarna från att göra upp i 
årets första Laserdrabbning. 
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4.4 Runmarö Runt och Klubbmästerskap – 28 juli 
Eftersom Björn Appelgrens ordinarie rorsman på Runmarö Runt emigrerat till Auckland, NZ för att segla, 
så ringde han den näst bäste han kunde tänka sig, varvsägare Lennart Minnegård. Tillsammans har de 49 
Gotland Runt som något slags mått på erfarenhet. Lennart står för 39 av dem. Självklart seglar de klubbens 
roligaste båt, Stilljolle. Lennart sa: - ”För 15 år sedan sydde Peter Forslund ett segelställ åt mig till Stilljolle,  
jag tar med det”.  
– ”Bra!” sa Björn. 
 
Sen gällde det.  Byig vind från 
sydost på 4-6 m/s, dvs. 
mycket ut och in i båten. 
Björn, som är 15 år yngre än 
Lennart, hittar därmed 
ytterligare en anledning att ta 
burkgastrollen, eftersom de är 
123 år tillsammans. Resultat: 
Klubbmästare med åtta 
minuters marginal till 
tvåan Calle Hane & Co i 
Expressen ”Skumpan”, förra 
årets vinnare.  
Trea blev Magnus Swahn med 
familjeklenoden SK75:an 
”Trumph” ovan.  
 
Totalt rann 35 båtar in över 
mållinjen. Hela äventyret 
avrundades med fin mat och 
svängom på den förträffliga 
och alldeles nyöppnade krogen 
på ön, Svängen. Klubben 
tackar och önskar Masa och 
Jonne lycka till med 
etablissemanget!  
 
 
 

4.5 BojBoj’s Kräftkör – 18 augusti 
Årets Kräftkör blev ett bevis för skärgårdsvädrets nyckfullhet. Nåväl, allt började i måttliga vindar och 
mestadels sol. Somliga besättningar (just denna tämligen meriterad) tycktes ta tävlingsmomentet med ro och 
passade på att med sin Safirköl vittja det laxnät som låg utlagt på Gråskärsfjärden. Trots denna trålning(?) 
kunde samtliga startande båtar nå den gemytliga hamnen i Hemviken på Bullerö för skaldjursfrosseri och 
traditionsenligt bryggumgänge. 
 
Den gemytliga stämningen gick inte att ta miste på – precis som vanligt – men innan sista kräftstjärten var 
svald och sista bortförklaringen redogjord för, gjorde ruskvädret entré. Ökande vindar och vinande riggar under 
natten resulterade i tidig hemfärd för sensommarflottan.  
  

Vinnarna i Still nr 1, Lennart Minnegård & Björn Appelgren, låter lovartsbåten 
Trumph ta en lite längre väg till Nore när de passerar Högkobb eftersom de redan 
är på väg mot mål. 

Regattamiddag och bortförklaringskonvent på den nyöppnade krogen Svängen blev 
en succé med nöjda seglare. Nöjdast var nog vinnarna Björn (t v) och Lennart.  
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4.6 RYC Mini Archipelago Laser Race, 15 september 
Efter fjolårets upplaga av RMALR omnämndes förutsättningar och arrangemang som en fullträff av seglarna. 
Det skulle nog bli svårt att överträffa den där kompletta septemberdagen 2011, sas det. 
 

Men RMALR 2012 kom att 
bli fullträff nummer två! 
Ytterligare en gudabenådad 
septemberdag med klar 
hög luft och solen rätt i 
nyllet. Att huvudarenan för 
utskärgårds-etapperna var 
den labyrintlika 
Långviksskärsarkipelagen 
gjorde inte dagen sämre. 
Vägval, bränningar och 
kluriga vindar satte de 
flesta lag på prov.  
 

Hydrographicakortet beskådades noggrant… Alla var nog vinnare denna dag men bäst fart i båten hade 
Forslunds Racers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från den traditionsenliga bastun och middagen hördes bara glada tillrop. En dag att minnas! 
Tack till Laserguru Tomas för denna perfekta klarblåa dag! 
 
     

4.7 Höststorm - 13 oktober 
För sjätte året arrangerade Tomas, Alex och Max 
Hellström åter en av årets verkliga höjdpunkter. 
Täta sprintrace i Laser, grill, bastu och skärgårdens 
bästa regattamiddag levererat rakt av i ett huj. 18 
taggade seglare mellan 22 & 66 år på linjen i 2 - 
10 m/s från flera håll samtidigt, typ. Hårda 
kamper, ett och annat dopp och finfint väder. 
 
En krasslig Calle Hane avstod seglingen av 
hälsoskäl men kom att jobba lika hårt som 
seglarna i rollen som seglingsledare och 
banläggare i den skiftande vinden.  
Det var bara för Håkan som det var en lätt 
match... 
 

 
 
  

Pl. Team Poäng Seglare 

1 Forslund Racers 8 Håkan & Peter Forslund 

2 No Hope 11 Tomas & Alexander Hellström 

3 Södersundas Hopp 15 Fredrick Marelius & Max Hellström 

4 Rookies 18 Thomas Jönsson & Niklas Beckvid 

5 Badmössen 19 Thomas Finne & Beje Forslund 

6 50-50 24 Björn Appelgren & Pär Johanson 

7 7:e inseglingen 32 Urban Blomqvist & Lasse Johansson 
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5 Årets RYC Cup-vinnare – Max Hellström 
 
Genom starka placeringar och flitigt seglande  
har Max utvecklats fantastiskt i Laser och satte  
en mycket bra serie i hårt motstånd: 9-1-4-1-12.  
Mycket träningssegling och bra fysik från handbollen  
verkar vara ett vinnande koncept i Laser. Fråga de  
av oss andra som inte riktigt följer det receptet och  
tror att bortrostad rutin från kölbåt är något att ha. 
 
Grattis Max! 

 
 
6 Seglarskolan 
 
Seglarskolan vid Jerkers Udde genomfördes 
traditionsenligt under två veckor, v. 28 och v. 30, 
och för sjunde året i samarbete med Stockholms 
Jolleskola. Totalt utbildades 65 elever (36 st+ 29 
st) i den ädla konsten segling. Vi erbjöd nivåerna 
"Optimist Nybörjare", "Optimist Fortsättning", 
"Äldre Nybörjare Stilljolle", "Fortsättning 
Stilljolle" och "Kappsegling Laser". 

 

7 Ungdomsverksamheten 
 
RYC:s ungdomssektion fortsatte även under 2012 med konceptet att erbjuda barn, ungdomar och övriga 
medlemmar möjligheten att varje söndag kl. 12-15 under sommarlovet komma ner till Jerkers udde för segling 
och umgänge. Söndagsseglingarna lockade i genomsnitt 5-10 seglare, dvs. en viss ökning från föregående år.  
 
Ungdomssektionen består av Alexander Hellström, Björn Johanson och Calle Hane. 

 

8 Jerkers udde 
 
Verksamheten på Jerkers udde har under den gångna säsongen fortsatt att utvecklas som ett naturligt nav för 
RYC:s verksamhet. 
 
Stort tack till Peter Forslund för utmärkta snickeriarbeten, bl a:  

• Inredning och förädling av boden för att effektivisera förvaring, omklädning och samvaro.  
• Den pålade träspången ut till pontonbryggorna har försetts med avbärarande plank. 
• Bodens östra fasad har försetts med konsoler för riggförvaring. 

 
Numera är boden också försedd med klubbens alfågel och logotyp, konstnärlig ledare Calle Hane. 
Kom gärna ner till Jerkers och se hur vi har det! 
 
 
 

9 Båtbeståndet 
 
RYC innehar 9 Lasers, 7 Stilljollar, 1 Optimist och 3 snurrebåtar. 
 
 

 
10 Webben - www.ryc.se 
 
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,  

Februari 2012 


