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Medlemmar

Per 2013-12-31 hade RYC 218 betalande medlemmar varav 115 familjer och 103 enskilda samt två hedersmedlemmar.

2

Styrelsen

Fyra styrelsemöten har ägt rum under verksamhetsåret. Styrelsen har under året bestått av:

Håkan Forslund
Ordförande

Carl Johan Hane
Suppleant och Ungdomsansvarig

Björn Appelgren
Vice ordförande

Lennart Minnegård
Ledamot

Lars Hedberg
Kassör

Camilla Bolinder
Suppleant, Klubbmästare och webmaster

Pär Johanson
Sekreterare

Björn Johanson
Suppleant, Ungdomssektionen

Tomas Hellström
Ledamot och Ansvarig Jerkers Udde

Alexander Hellström
Suppleant, Ungdomssektionen

Du vet väl att du kan maila styrelsen@ryc.se om du har frågor eller synpunkter?
www.ryc.se
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3
3.1

Årets seglingar
Varmbadet – 20 april
Minns ni vårvintern 2013? Isen som aldrig riktigt ville släppa
taget? För Varmbadet innebar kung Bores järngrepp vissa
logistiska problem för den ordinarie Varmbadsgeneralen
Tomas Hellström, då isen fortfarande låg tjock inne i
Södersundaviken.
Men med en skopa j****r anamma hos alla deltagare
släpades alla Lasrar till Forslunds i Styrsvik och seglingarna
kunde genomföras på Nämdöfjärden med Beje som
kombinerad startmajor och resultatjonglerare. Många på ön
undrade nog vad som försiggick när laserjollar släpades över
ön, togs på traktorsläp, eller efter fyrhjulingar.
Resultatmässigt var det ingen mindre en värden själv,
ordförande Håkan, som blev årets Varmbadare!
-”Underbart att se och uppleva den spirit som krävdes trots
att vi inte längre är arton”, förkunnade vinnaren under
middagen senare på kvällen. Skam den som ger sig!

3.2

Böttna Race – 13 juli

Böttna Race mönstrade i år nio båtar på Stora Banan,
men tyvärr inga Optimister. Var är ni alla lovande unga
seglare? Det rådde mycket trevliga förhållanden med
blå himmel och strålande sol. En sydostlig vind på 3-4
m/s gav oss en bana mellan Stenbro - Lill-Böttnan Skagudd - Lill-Böttnan och till sist en kryss tillbaka till
mållinjen i Stenbro i två varv. En länsstart utan
tjuvstarter genomfördes utanför Mats Kempes brygga
där alla ekipage kom iväg bra. Noteras att Erik och
Ruben från Solberga i en Trissjolle hängde med bra till
första rundningen.
Årets race handlade annars mycket om vägval och att
undvika "växtligheten i sjön" (citat: Lasse J).
Kappseglingens stora kamp stod mellan Totte Finne och
Max Hellström om andra och tredje platsen där Totte
gick segrande ur den striden med ett par decimeter.
Första båt över mållinjen var Banner 28 med Team Blomqvist. Stilljollen med Johan Wängemar vid rodret kom inte i mål
ordentligt på grund av felaktigt seglad b ana och Erik och Ruben i Trissjollen avbröt seglingen på egen begäran. När SRStalen var omräknade mot seglad tid stod Fredrik M som välförtjänt segrare av Böttna Race 2011 med en säker
vinstmarginal på 19 sekunder. RYC gratulerar till en stabil seger! Efter seglingarna njöt vi av traditionsenligt korvgrillning
med prisutdelning där alla närvarande gladdes tillsammans med Fredrick Marelius vid mottagandet av Böttna Race
vandringspokal.
RYC tackar som vanligt familjen Frisell för lånet deras fantastiska brygga och nästa år önskar vi alla Optimist-seglare
välkomna tillbaka till vattnet runt Stenbro.
Stenbro den 13 juli
Johan Spindler

www.ryc.se
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3.3

Jerkers Jollecup och Storskotarepokalen – 21 juli
Lördagen den 21 juli blev en rolig, och ganska byig, dag. Denna ”two in
one”-regatta samlar varje år alla tänkbara besättningar. Likaså i år.
Döttrar, söner och föräldrar, äkta makar (även efter seglingen),
dödspolare, Laser Master-rävar, match racing-ess, bröder och en och
annan fendersparkare. You name it! Nu kör vi! Det blir grillkorv sen!
Två klasser, två regattor. Resultatet ser ni här intill. Tävlingsledare Björn
Appelgren och Calle Hane kunde efter genomförda seglingar gratulera
kompisgänget Alex Ljungquist, Hugo Christensson och Carl Käll
Jönsson (bilden) till Årets Storskotare! I Laserklassen knep Tompa
Hellström guldet och minst Still stod Hampe & Hobbe.

3.4

Runmarö Runt och Klubbmästerskap – 3 augusti

Under en rent magisk högsommardag samlades 43 startande båtar och besättningar på Sandholmen för att göra upp om
den prestigefyllda Runmarö Runt-bucklan! Mycket glädjande att se ett kraftigt ökat deltagarantal i RR med Laser som
minsta båt och Skärgårdskryssar-75:an ”Triumph” som den största och troligen den vackraste.
Det bjöds på tämligen svaga vindar med en och annan fläkt på utsidan av Runmarö. Fördäckare, ja till och med hela
besättningar, sågs i bara överkroppar. Det gick rykten om en elak grundstötning på öns utsida. Och rundades verkligen
alla märken åt rätt håll? Ja, under Runmarö Runt går ingen obemärkt förbi.
Fjolårets vinnarbesättning, med nestor Lennart Minnegård vid rodret och Björn Appelgren som gast, visade även i år var
skåpet skulle stå då de gled över mållinjen i ensamt majestät. Grattis, ye ol’e boys! Hobbe Wärnegård i Folkbåt greppade
tag om silvermedaljen bara minuten före Krister Torssell i CB66 Racer som fick brons.
Välsmakande regattamiddag och kokande bortförklaringskonvent hölls även i år på Svängens Krog. När luftseglingens
händer slutat stagvända i augustikvällen blev det dans bort i Svängen på lördagsnatten. Över nejden gick låten av spelet
och skratten, det var tjoh! det var hopp! det var hej! Tack alla för ert deltagande, idel glada miner och strålande humör!

3.5

BojBoj’s Kräftkör – 31 augusti

I byiga vindar och regnskurar gick årets kräftkör av stapeln. Det visade sig bli ett race där tålamodet i överrumplande
vindhål skulle spela en avgörande roll. Passande nog i denna skaldjursregatta så var det två Scampi som återfanns i
resultatlistans övre regioner. Solen kom fram lagom till bastubadet. Kräftorna hälldes upp på faten och snapsen i glasen!
Resultat
1) Håkan Forslund – Scampi
2) Peter Forslund – Scampi
3) Tomas Hellström – Safir
4) Eva Hellström – M22
5) Alex Hellström – 606
6) Masen Blomqvist – Banner
7) Anne Kihlström – M30
8) Roger – Sunwind
DNF Beje Forslund – Scampi

www.ryc.se
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3.6

RYC Mini Archipelago Laser Race, 21 september

Snacka om tumme med vädergudarna! Under en sanslöst vacker och klartblå septemberlördag genomfördes fyra etapper i
ytterskärgårn: (1) Älgerören-St Alskär, (2) St Alskär – Björkskär, (3) Björkskär-Svartbådan-L Nassa, (4) L NassaSjälbådan-”var ligger den?”-Äggekobb
Efterföljande bastu med touch av Oktoberfest, trerätters middag (med klart förbättrad marsansås) och prisutdelning
hemma hos Håkan. Enbart glada miner och gänget konstaterade att detta troligen är årets seglingshöjdare. Stort tack till
Tomas Hellström, Calle Hane & Co för storartat arrangemang och tack Håkan för hosting!
Resultat:
1. Forslund Racers (Håkan Forslund & Peter Forslund)
2. Södersundas Hopp (Fredrick Marelius & Max Hellström)
3. No Hope (Tomas Hellström & Alexander Hellström)
4. Team Torped (Hobbe Wärnegård & Carl Johan Hane)
5. Fifty Fifty (Björn Appelgren & Pär Johanson)
6. Tjejlaget (Ulrika Mohlin & Thomas Totte Finne)
7. 7:e inseglingen (Urban Masen Blomqvist & Lill-Lasse Johansson)
8. Björns Vänner (Peter Borgen & Staffan Persson)

3.7

Höststorm - 19 oktober

I 2-3 sekundmeter och strålande höstsol samlades sjutton Laserseglare på Jerkers udde för att trotsa kylan. Totalt
seglades åtta heat i Norrsunda. Seglingarna var mycket jämna och stämningen var trots en och annan tjuvstart mycket
god. Lunchen bestod av grillade hamburgare och korvar. Efter seglingarna gjordes båtarna redo för vintern och för de som
ville var bastun i Styrsvik uppvärmd. Dagen avslutades med god och glad middag i Hellströms gillestuga.
Tack alla för ännu en fantastisk seglingsdag!
Resultat:

www.ryc.se
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4

Årets RYC Cup-vinnare – Fredrick Marelius
Tar du dig ner till Jerkers udde för att
segla eller bara kolla läget, är
sannolikheten stor att du träffar på 2013
års RYC Cup-vinnare. Klubbens egen
Laserfanatiker Fredrick Marelius är
nämligen alltid där. Nästan. Fredrick har
varit och är en trogen deltagare i RYC:s
olika regattor och träningstillfällen och
skrapar ihop fler träningstimmar i Lasern
under en sommarvecka än vad de flesta
gör under en hel semester! Somliga
säger att ”repetition är kunskapens moder”. Andra säger ”practice makes perfect”.
RYC säger grattis till en mycket välförtjänt Cup-seger, Fredrick!

5

Tre RYC:are i Mästarnas Mästare!

Helgen den 12-13 oktober samlades för åttonde året i rad flertalet av de omkring 50 svenska mästare som varje år koras i
olika seglingsklasser. Liksom i fjol arrangerades regattan i Båstad där det gjordes upp om vem som är bäst av de bästa,
vem som är Mästarnas Mästare. De seglare som RYC hejade extra mycket på var:
Hampus Appelgren med
besättning som vann Ungdoms-SM
i Matchracing. Hampus blev
främste RYC:are som med en
mycket stabil serie i
grundomgångarna och med bra
edge i semifinalen tog sig till final
och slutade på 8:e plats.
Calle Hane med besättning som
tidigare i somras vann Express-SM
i Nynäshamn. Calle och Expressgänget seglade stolpe ut i sista
grundomgången efter härdsmälta
(man över bord-situation och
märkesberöring bl a…) och missade
semi med tre poäng. Slutade på en
18:e plats.
Josefin Olsson som fick wildcard
#4 efter bl a en 6:e plats på Laser
Radial VM i Kina. Jossan visade dig
sig mänsklig med bl a en OCS och
slutade på 31:a plats.

6

Seglarskolan

Seglarskolan vid Jerkers Udde genomfördes traditionsenligt under två veckor, v. 28 och v. 30, och för åttonde året i
samarbete med Stockholms Jolleskola. Totalt utbildades 79 elever (46 st+ 33 st) i den ädla konsten segling. RYC gläds åt
ett kraftigt ökat deltagarantal, från fjolårets 65 elever. Vi erbjöd nivåerna "Optimist Nybörjare", "Optimist Fortsättning",
"Äldre Nybörjare Stilljolle", "Fortsättning Stilljolle" och "Kappsegling Laser".

7

Ungdomsverksamheten

RYC:s ungdomssektion fortsatte även under 2013 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. Ungdomssektionen består av Alexander Hellström, Björn Johanson
och Calle Hane.

www.ryc.se
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8

Jerkers udde

RYC:s egen klubbholme på Jerkers udde fortsätter att utgöra den självklara samlingpunkten för många av föreningens
aktiviteter - träningstillfällen, ett flertal regattor, seglarskolan och inte minst spontanseglingen som initieras av klubbens
medlemmar.
Vi inom RYC är mycket tacksamma för all den ideella hjälp vi får med att utveckla Jerkers udde.
Ett särskilt tack vill vi rikta till Urban ”Masen” Blomqvist och Lasse Johansson som hjälpt till med att färdigställa
förvaringsmöjligheter och omklädningsrummet i vår fina röda bod under året. Tack ska ni ha!

9

Båtbeståndet

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

10 RYC:s kommunikationskanaler
Camilla Bolinder har under året varit vår webbredaktör och gjort ett fantastiskt arbete med att hålla innehållet på RYC:s
kommunikationskanaler både uppdaterat och omfångsrikt. Tack Camilla!
Information om vad som händer inom RYC hittar du på:

Hemsida:

www.ryc.se

Facebook:

www.facebook.com/runmaroyachtclub

Instagram (hashtag): #rycsegling

Styrelsen,
gm Calle Hane
Mars 2013

www.ryc.se

