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1

Medlemmar

Per 2014-12-31 hade RYC 218 betalande medlemmar varav 111 familjer och 81 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 – 12 april

I strålande solsken men med bitvis friska vindar
genomfördes årets Varmbad. Hela 18 deltagare var med
och seglade totalt 9 seglingar under dagen. Grattis Håkan
till vinsten!

3.2

Jerkers Match Cup – 19 juli – NYHET!
Strålande sol, 2-5 m/s sydlig vind. Perfekt för matchracing på
Jerkers. Sex taggade team fick ett intro till matchracing av Hampus
Appelgren. Alla team mötte alla i en s k Round Robin. Med 6 team
blir det 15 race. Hackordningen utvecklades tydligt från början, men
standarden på katt-och råttaleken i pre-starten höjdes kontinuerligt.
Racen visade sedan rätt tydligt vem som hade båtfart, båthantering
och koll på vindskift bäst. Håkan och Annas rullslag var på gränsen
till för bra enligt regel 42… grymma! Till slut hade Håkan & Anna
Forslund fem vinster och Thomas & Sanna Jönsson (som alternerade
på pinn) 4 vinster. Regattan avrundades med final mellan Forslund &
Jönsson. En aggressiv pre-start togs av Forslunds som sedan höll
ledningen från start till mål. Vinnare Forslunds! Gratulerar!

3.3

Jerkers Jollecup och Storskotarepokalen – 20 juli

Sommarvärmen kom ju så äntligen. Och med besked! När SMHI:s
21:50-sändningar börjar innehålla ”mäktig högtrycksrygg” och
”Norra Östersjön: växlande 1-5” utbasunerad på bred östgötska, då
är det sommar på riktigt. After sailens läskburkar fick lov att öppnas
redan under riggningen.
Det såg ett tag ut som att det skulle bli två klasser, både Laser och
Still, men vid skepparmötet stod det klart att 8 Laser 7.0besättningar kom till start. Hälften av dessa utgjordes av
medlemmar i familjen Käll Jönsson – kul att se! Sex race tutades
iväg av tävlingsledningen Calle Hane, Jessica och Amanda. En
allmän återkallelse, några plurr, en badande hund och bara glada
miner.
Håkan Forslund visade akterspegeln i alla race utom det sista och
vann därmed ohotad Jerkers Jollecup. Desto tightare blev det om
Storskotar'n mellan bröderna Karl och Wille Käll Jönsson. Wille
(bilden t h) lyckades med fina vägval norpa glasbåten från brorsan
som vann förra året.
Den yngste deltagaren Jack Bergström (bilden t h) gjorde
ett strategiskt drag genom att i samband med en kapsejsning
helt sonika byta båt och rorsman från pappa Sören till Totte
Finne och fann sig själv med en bronsmedalj kring halsen vid
dagens slut.
Resultat:
1. Håkan Forslund 1-1-1-1-1-(2)
2. Thomas Jönsson 2-(3)-2-2-2-1
3. Thomas Totte Finne & Jack Bergström 3-2-3-3-3-(7)
4. Wille Käll Jönsson – STORSKOTARE 2014!
5. Erland Ljungström
6. Karl Käll Jönsson
7. Sanna Käll
8. Sören Bergström

www.ryc.se
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3.4

Runmarö Runt och Klubbmästerskap – 9 augusti

Ännu ett fantastiskt Runmarö Runt är avklarat. I strålande solsken och varierande vindar seglade 49 båtar runt ön.
Tack alla för en fantastisk dag!

Pallen:
1 Peter Melander, Express, Tillflykten
2 Peter Forslund, Scampi, Boj-Boj
3 Magnus Swahn, SK 75, Trumph

www.ryc.se
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3.5

BojBoj’s Kräftkör – 31 augusti

I lördags var det dags för BojBoj's kräftkör. Årets evenemang där själva seglingen är viktigare än kappseglingen.
Sex båtar anmälde sig till start vid skepparmötet i Söderby. I härligt sensommarväder tog sig sedan båtarna runt
banan. På kvällen fyllde närmare 40 RYC-medlemmar Beje Forslunds brygga och avnjöt kräftor i härlig samvaro.

3.6

RYC Mini Archipelago Laser Race (RMALR) – 20 september

Klockan 07:00 i lördags, den 20 september,
samlades tio besättningar i den klara och
vindstilla
morgonen
på
Södersunda
ångbåtsbrygga
för
skepparmöte
och
etappgenomgång inför årets RMALR.
Samtliga lasrar och rorsmän och -kvinna lastades
ombord på JanE:s ”Gute” som stävade mot första
etappstarten i S Fladen Villinge. Sex etapper tog
expeditionen österut via det sältäta Själberget,
norrut utanför Tärnskär, Utterkobb, Bullerö och
Kalken. Sista etappen gick från Dromudden vid
norra Bullerö och fri väg hem mot Runmarö
kanal.
Mot
alla
odds genomfördes
samtliga
etapper (cirka 25-30 M) trots den mycket svaga
vinden. Vinden
tilltog
dock
långsamt
mot
seneftermiddagen för att under den sista etappen
bjuda på en start i någotsånär frisk vind. RMALR blev en kamp mellan hopp och förtvivlan för många besättningar i
den lätta och psykologiskt krävande vinden men upplevelsemässigt en riktig höjdare för alla. Nyfikna sälar vid
Själberget och en mäktig havsörn som lättade från kumlet på Kalken är det inte alla kappseglare som får vara med
om.
Trötta men nöjda seglare kurade senare ihop sig i bastuar lite varstans på ön för att senare sätta sig till bords i
Hellströms gillestuga för en mäktig trerätters middag samt nubbevisor och skratt i lite olika tonarter. Ära,
berömmelse och ett stort tack till Tomas, Alexander och Max som lät oss fånga sensommarens kanske sista dag
och kväll på bästa tänkbara sätt!
Resultat
1. Forslund Racer (Peter/Håkan)
2. Team Stenbro (Kribba/Rickard)
3. No Hope (Alexander/Tomas)
4. Södersundas hopp (Max/Fredrick)
5. Tjejlaget (Ulrika/Totte)
6. Rookies (Tomas J/Niklas)
7. Carlos y Carlos (Calle H/Calle V-S)
8. 7:e inseglet (Masen/Lill-Lasse)
9. Team Ex-Finn (Uffe/Petter)
10. Knasviken (Lars/Calle Häggström)

www.ryc.se
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3.7

Höststorm - 18 oktober

Årets höststorm bjöd på
varierande och bitvis
byiga vindar och hela 20
deltagande Lasrar och 2
Hobie Cat 16. Tack alla
för en toppendag och
grattis Fredrik!
Resultat:
1.
Fredrik Marelius
2.
Peter Forslund
3.
Håkan Forslund
4.
Tomas Hellström
5.
Totte Finne
6.
Alex Hellström
7.
Max Hellström
8.
Niklas Beckvid
9.
Krister Torssell
10. Thomas Jönsson
11. Uffe Andersson
12. Petter Hansson
13. Lasse Johansson
14. Rickard Marcks
15. Masen Blomqvist
16. Fredrik Enwall
17. Arne Bengtsson
18. Lars Hedberg
19. Carl Åberg
20. Eva Hellström

4

Årets RYC Cup-vinnare – Håkan Forslund
Vi vill självklart passa på att gratulera vår ordförande Håkan som tack vare
flertalet framskjutna placeringar – och en hel del spikar - i RYC’s regattor tog
hem Runmarö Cupen 2014. Grattis!
Bilden t v är tagen under en frisk sommardag på Nämdöfjärden i somras då ett
gäng RYC:are hade sått vind och fick, om inte storm, åtminstone skörda kuling.

5

Seglarskolan
Seglarskolan vid Jerkers Udde genomfördes traditionsenligt
under två veckor, v. 28 och v. 30, och för nionde året i
samarbete med Stockholms Jolleskola. Totalt utbildades 60
elever i den ädla konsten segling. Vi erbjöd nivåerna "Optimist
Nybörjare", "Optimist Fortsättning", "Äldre Nybörjare
Stilljolle", "Fortsättning Stilljolle" och "Kappsegling Laser".
Vår populära seglarskola på Jerkers Udde går av stapeln vecka
28 och 30. All information om den finns på www.jolleskola.se.
Seglarskolan spänner från ”Optimist nybörjare” via
fortsättningsgrupper i Optimist och Stilljolle, till Laser 4.7
kappsegling. Kurserna vänder sig till seglare från 8 år och upp
till vuxen ålder.

www.ryc.se
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6

Sjöbus – NYHET!
Sommaren 2014 fick de lite yngre barnen chansen att
inta Jerkers udde. 18 entusiastiska barn mellan fem och
åtta år mötte upp, drog på sig flytvästar och vinkade hej
då till sina föräldrar. Några av barnen var redan väl
bekanta med både vatten och båtar medan andra
saknade sjövana helt och hållet.

Under fyra förmiddagar fick alla chansen att prova på
en räcka olika aktiviteter, både på land och ute i båt.
Ballongjakten i jolle kanske tillhörde favoriten för en del, andra föredrog att dra ut i optimistjollen med en
instruktör alldeles för sig själv, några blev väldigt duktiga på att paddla och andra gillade att tränga ner sig i en av
de större jollarna och ge sig ut på tur med både kompisar och instruktör. På land övades knopar och lek tes lekar.
Sista dagen hade pirater varit framme och norpat både barnens ”sjöbusbanderoll” och skattkista. Efter ett intensivt
sökande efter en första ledtråd kastade sig samtliga i båtarna för att ge sig ut på jakt efter skattkistan. Naturligtvis
lyckades barnen spåra upp kistan och belönades med guldstenar, hallonbåtar och klistermärken. Tillbaka på
Jerkers mötte föräldrar upp för diplomutdelning och korvgrillning.
Sjöbuset var mycket uppskattat och vi har nu satt igång planeringen inför sommaren. Såsom förra året kommer
Sjöbus att äga rum 13-16 juli men troligen kommer vi att erbjuda både förmiddag- och eftermiddagsgrupp i år.
Mer information kommer inom kort att annonseras både här på hemsidan och runt om på Runmarö.

www.ryc.se
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7

Söndagsseglingar

Varje söndag kl. 10:00-13:00 under sommarlovet var det som vanligt fritt fram för klubbens medlemmar att
komma ner till Jerkers udde för spontansegling och racing. Vi kör självklart samma upplägg under sommaren
2015.
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Jerkers udde

Faciliteterna på RYC:s klubbholme på Jerkers udde fick under 2014 ett efterlängtat tillskott i form av en liten
vedeldad bastu och tillhörande vedeldad badtunna. Bekvämligheterna kommer ända uppifrån Dalarna sägs det och
det blir varmt så in i tusan i bastun enligt säkra källor. Inte så dumt för tidiga vårseglingar och vindpinade
höstregattor.
Ett särskilt tack vill vi rikta till Urban ”Masen” Blomqvist och Lasse Johansson som byggt tralldäck mm inför
bastuns och badtunnans ankomst. Stort tack även till Tomas Hellström som agerade logistikansvarig för land- och
sjötransport Dalarna-Jerkers!

9

Båtbeståndet

RYC innehar 9 Lasers, 7 Stilljollar, 1 Optimist och 2 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 Carl Johan Hane
Mars 2015

www.ryc.se

