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1 Medlemmar 
 
Per 2015-12-31 hade RYC 244 betalande medlemmar varav: 

 160 familjemedlemskap, 
 82 enskilda medlemmar och 
 Två hedersmedlemmar 

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

 

Håkan Forslund  
Ordförande 

 

Tomas Hellström 
Jerkers Udde 
Laser 

 

Pär Johanson 
Sekreterare 

Björn Appelgren 
Vice ordförande 
Seglarskola 
Stilljollar 

 

Carl Johan Hane 
Kappsegling mm 

Eva-Stina Forslund 
Ungdomsansvarig 

Lars Hedberg 
Kassör 

 

Camilla Bolinder 
Klubbmästare 
Webmaster 

Alexander Hellström 
Ungdomssektionen 

Björn Johanson 
Ungdomssektionen   

  

 
 
 
Du vet väl att du kan maila styrelsen@ryc.se om du har frågor eller synpunkter? 
 
 
 
3 Tack Lennart Minnegård! 
 

Den mångårige ledamoten Lennart Minnegård har under 
2015  –  efter  lång  och  trogen  tjänst  –  valt  att  avsäga  sig  
sitt  styrelseuppdrag  i  RYC.  Vi  hans  styrelsekamrater  vill  
härmed framföra vår stora uppskattning för Lennarts långa 
och många gärningar för RYC.  
 
Lennart har under många år sett till att RYC haft segel- och 
motorbåtar i gott skick – och flertalet gånger visat oss 
andra hur man seglar snabbast runt Runmarö! 
 
Stort tack, Lennart! 

 
 

 
4 Välkommen Eva-Stina Forslund! 

  
Vi vill också passa på att hälsa Eva-Stina 
Forslund varmt  välkommen  som  ny  
medlem i styrelsen. Eva-Stina kommer 
med unga friska tag främst att överta 
ansvaret för RYC:s ungdomssektion och 
dess söndagsseglingar. 
 
Välkommen i gänget, Eva-Stina! 
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5 Årets seglingar 

5.1 Varmbadet, 11 april – Med sälbesök 
Trots ett tämligen barskt vårväder gjordes årets Varmbad upp 
bland 13 taggade seglare. Tävlingen innehöll många 
ingredienser. Dyviksproppar lämnades i land (inte snabbt…), 
babord blev till  styrbord och längst inne i leran i Jerkersviken 
visade  en  säl  intresse  för  seglingen(!).  Ett  par  badade  varmt  
efteråt. Somliga föredrog att bada kallt under gång. Men det 
verkade som om de flesta kom i mål till slut i alla fall. Det sägs 
även att prisutdelaren citerade Tranströmer under den 
efterföljande middagen.  
 
På sedvanligt vis managerades dagen på sjön och den 
efterföljande regattamiddagen mästerligt av Tomas Hellström 
med familjebesättning.  
 
Resultatlista: 
1. Peter Forslund 
2. Håkan Forslund 
3. Fredrick Marelius 
4. Max Hellström 
5. Alexander Hellström 
6. Mats Göthlin 
7. Totte ”babord” Finne 
8. Calle ”Poeten” Hane 
9. Ulrika Mohlin 
10. Per Johansson 
11. Lill-Lasse (utan dyvika)  
12. Rickard Marcks 
13. Hjalmar Bengtsson 
    

5.2 Böttna Race, 11 juli – RYC-klassiker med 25 år på nacken! 

För 25:e (!) gången i ordningen arrangerade RYC byseglingen Böttna 

Race.  På  familjen  Frisells  brygga  i  Stenbro  sa mlades 17 ekipage till 

skepparmöte i  strålande sol  och friska nordliga vindar.  Stora banan gick  

med start inne i Stenbroviken, en tuff kryss upp till Torskkobben, en läns 

ner till startlinjen, en halvvind bort till Södra Skarp-Runmarn, tillbaka till 

startlinjen och en sista kryss upp till Torskkobben igen för att avslutas 

med en läns in i mål. Och efter en lyckad start, ett havererat Lasersegel, 

en  man  och  en  kvinna  över  bord  gick  Tomas  Hellström  segrande  ur  

striden  i sin Laser (övriga resultat: se bild). Grattis Tomas! 

Optimistseglarna tog sig tre varv runt sin kryss-läns bana på ett strålande 

bra sätt. Segrare i den fighten blev superproffsiga Ida Elfving. Grattis Ida! 

Ett stort tack till Johan Spindler & Co som anordnade denna 

högsommarklassiker på bästa tänkbara sätt ännu en gång! 

 

De coola tjejerna Ida, Bella, Angela & Evelina 
som tävlade i Optimistklassen. 

Medaljörerna från stora banan, fr v Lennart 
Minnegård, Björn Appelgren, Tomas 
Hellström, Sandra & Max.  
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5.3 Jerkers Match Cup, 18 juli – rafflande värre! 
I  frisk  vind  (4-8m/s)  och  med  full  rulle  körde  sju  team  en  
hård serie på 21 race tillsammans vid Jerkers Udde. Kul att se 
utvecklingen under regattan och de allt tuffare 
prestarterna. Beje Forslund och Camilla Bolinder slog sig fram 
med 4-2 i grundserien och gick till final mot 
obesegrade Hobbe Wärnegård (från Team Appelgren) & 
Anton.  Det  blev  en  tuff  prestart  där  Beje  fick  ett  straff  med  
sig ut på banan. Beje hanterade de lokala förhål-landena 
bättre och fick ett litet försprång.  

På sista länsen var Hobbe ikapp och gav aldrig Beje utrymme 

att ta straffet. Grattis Hobbe & Anton! Tack för att ni kom, 

alla glada! /Björn Appelgren & Hampus Appelgren  

 
 
 
 

5.4 Runmarö Runt och Klubbmästerskap, 1 augusti – en solskenshistoria! 
Under en av sommarens härligaste seglingsdagar så seglade 45 båtar av varierande storlek runt vår fina ö. Denna 
dag  med  strålande  sol  och  bra  mycket  mer  vind  än  prognosen  sagt  hade  helt  klart  båtarna  som startade  tidigt  
fördel. Bra seglat alla! Grattis till vinsten Hobbe Wärnegård! 
 
Stort tack till arrangörer och särskilt tack till familjerna Till, Runnérus och Hjertqvist som lånar ut vackraste 
Sandholmen för detta evenemang! 
 
Pallen: 

1. Hobbe Wärnegård, Folkbåt 
2. Henrik Rundqvist, Tvåkrona 
3. Calle Hane, Express, Skumpan  
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5.5 Boj-Boj’s Kräftkör , 29 augusti – Syrsor & skaldjur 
I slutet av augusti varje år sker två saker. 
Syrsorna lirar som tusan för att hitta ett ragg och 
så är det Boj-Boj’s Kräftkör. Evenemanget där 
själva seglingen är viktigare än kappseglingen. 
Tiotalet båtar anmälde sig till start vid 
skepparmötet i Söderby. I sensommarens höga 
luft och ljumma vindar seglades en väl avvägd 
skärgårdsbana med allehanda flytetyg. På kvällen 
fylldes Beje Forslunds brygga i Solberga till 
bristningsgränsen av RYC:are som avnjöt kräftor i 
härlig  samvaro.  Stort  tack  till  Beje  för  denna  
trevliga final på sommaren! 
 

 
 

5.6 RYC Mini Archipelago Laser Race, 12 september – Endorfin i dess renaste form 
Lördagen den 12 september 2015 genomfördes RMALR för sjätte gången i ordningen. Det kom att bli den mest 
krävande och kanske mest  spektakulära upplagan i  kappseglingens historia.  En frisk  byig  vind på 9-10 m/s från 
OSO satte seglarnas fysik på prov redan under de första två etapperna, som tog flottan från södra Runmarö via 
Hallskär till Bulleröarkipelagen. Och tuffare skulle det bli! Till det tredje benet toppade besättningarna med det 
tyngsta de hade, för nu öppnade den grova sjön upp på riktigt. Köttarkryss uppför, nerför och emellanåt genom 
cirka tre meters sjö utanför Bullerö-Kalken och Brandskärgården. Emellanåt syntes endast masttopparna ovanför 
vågtopparna i denna seglingens puckelpist. Och det var väl kanske ingen större överraskning att några av seglarna 
fick rejäl kapsejsningsträning. Benet avslutades med en två distansminuter lång slör i oavbruten planing ner mot 
Slängaren i Brandskärgården. Adrenalin, endorfin och Östersjöns bräckta vattenkaskader i en läcker cocktail! 
 
De som fick centerbordet att sjunga mest var bröderna Håkan och Peter Forslund i ”Team Forslund Racer” som tog 
hem guldet (vilket de faktiskt gjort varje gång sedan starten 2010), strax före Tomas Hellström med sonen 
Alexander i ”Team No Hope”. Bronset knep mixedbesättningen Ulrika Mohlin och Staffan Persson i ”Huvudstas 
Hjältar”. 
 
Det  var  ett  gäng  rätt  trötta  lår  som  senare  på  kvällen  satte  sig  till  bords  på  Svängens  Krog  där  Jonne  &  Co  
serverade slow-cooked ribs som fick armhåren att krulla sig. Håkans suveräna bilder dammades upp på storskärm. 
En och annan kall pilsner ramlade ner i saltfrätta strupar. En klarblå dag rätt in på kontot.  
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5.7 Höststorm, 17 oktober – a.k.a ”Höstbleke” 
 
Årets Höst”storm” bjöd på, ja just det, inte så mycket storm. I den 
tämligen beskedliga avtagande vinden prövades tålamodet på samtliga 
femton  Laserseglare.  Men  solen  sken,  burgarna  var  välkryddade  och  
bastun var varm – inga konstigheter således.  
 
Håkan och Peter Forslund seglade in på pallen, liksom Cup-vinnaren 
Fredrick Marelius. Grattis! 
 
I år togs lämnade Stormnestor Hellström över tävlingsledarpinnen till 
Björn Johanson som med fjälla och familj anordnade en alldeles utmärkt 
dag på Jerkers med efterföljande middag och luftseglingskonvent.  
Tack ska ni ha!   
 
Resultat: 

 
 
 
 
 
6 Årets RYC Cup-vinnare – Fredrick Marelius 

 
Vi vill självklart passa på att 
gratulera den trogne och trägne 
kappseglingsdeltagaren Fredrick 
Marelius  som  än  en  gång  tog  hem  
Runmarö-Cupen 2015. Fredrik vann 
nämligen även Cupen 2013. Hatten 
av skanderar vi från sty relsen! 
 
Fredrick  (t  v  i  bilden  t  v  och  i  sitt  
esse  i  bilden  t  h)  mottog  den  
välförtjänta plaketten ”Det mycket 
gamla röjlar- och mesanblocket” 
under Runmarö Runt-middagen i 
somras. Det är ett väldigt fint pris. 

 
 
 
 
 
 
7 Seglarskolan – 10 års samarbete med Stockholms Jolleskola 
 
Seglarskolan vid Jerkers Udde genomfördes 
traditionsenligt under två veckor, v. 28 och v. 30, och 
för tionde året i samarbete med Stockholms 
Jolleskola. Totalt utbildades 67 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.  
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8 SJÖBUS – Omåttligt populärt! 
 

Sjöbus startade som ett spontant initiativ av Eva 
Åberg (nedan t v) inför sommaren 2014. 
Anmälningarna full-komligt vällde in. Och Runmarös 
småttingar intog Jerkers udde med storm. Det kom 
att bli en jättesuccé! 
 
Sjöbus är den ultimata kombinationen där barn som 
är  lite  för  små  för  den  ordinarie  seglarskolan  (5-8  
år)  får  möjlighet  att  närma sig  båtar  och vatten på 
ett lekfullt sätt – samtidigt som deras föräldrar 
måhända får ett par timmar i hängmattan…?  
 
Några av barnen var redan väl bekanta med både 
vatten och båtar medan andra saknade sjövana helt 
och hållet. 
Under fyra halvdage 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 lektes 
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 bel önade s med guldstenar, hallonbåtar 
och klistermärken. Tillbaka på Jerkers mötte 
föräldrar upp för diplomutdelning och 
korvgrillning. 
 

En stor eloge och ett 
stort tack till Eva & 
alla Sjöbusledare som 
skapat oförglömliga 
sommarlovsminnen 
för många av öns små 
sjörövare!  
 
Eva och gänget hälsar att Sjöbuset självklart kommer tillbaka till sommaren 2016. 
Toppklass, tycker vi i styrelsen! 
 

 
 
 
9 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.  
 
Under sommaren 2016 kommer söndagsseglingarna få en vitamininjektion (Vitamin Sea) och troligen ett litet nytt 
och bättre format i och med att Eva-Stina Forslund axlar jobbet som ungdomsansvarig. Det tror vi kommer att bli 
väldigt bra! 
 
 
10 Jerkers udde – röd stuga, grönt gräs och blått vatten 
 
Jo, så är det. Jerkers udde har fina färger. Och mer ändå. Bastu och badtunna, omklädningsrum och förråd, 
sjösättningsramp och brygganläggning. En imponerande båtflotta och självklart en massa trevliga seglare. Det 
jobbas mycket med underhållet och utvecklingen av udden – inte minst i det tysta. Därför vill vi rikta ett särskilt 
tack till anläggningsgeneral Tomas Hellström med söner som gör ett makalöst jobb med att hålla vår klubbholme i 
prima skick. 
 
Arbetet fortsätter alltjämt under våren för det finns alltid saker att förbättra. Du som medlem är självklart 
välkommen att bidra till vår uddes fortsatta välstånd på alla upptänkliga sätt.  
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11 Stockholms Jolleskola och RYC i TV4:s Nyhetsmorgon 
 
Under en av sommarens soliga och 
intensiva seglarskoledagar fick RYC 
och Stockholms Jolleskola besök av 
TV4:s Nyhetsmorgon. Reporter 
Maria Forsblom fick en intervju 
med vår seglarskolenestor Björn 
Appelgren.  Björn  bedriver  som  
bekant seglarkolan på Runmarö 
och närliggande skärgårdsöar 
sedan tio år tillbaka. 
 
Den lätt nervösa nybörjaren Maria 
Forsblom fick en avslappnad och 
alldeles lysande introduktion till 
jollesegling av Björn som senare 
under  inslaget  tog  ut  Maria  på  en  
liten tur i Stilljollen. 
 
Otroligt roligt att Stockholms 
Jolleskola och RYC uppmärk-
sammas i etermedierna tycker vi i 
styrelsen.  
 
Way to Go, Björn!!! 
 
    
 

Inslaget hittar 
du på Youtube:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=FudGSWMRl_0 
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12 Båtbeståndet 
 
RYC innehar för närvarande: 
  

 10 Lasrar 
 7 Stilljollar 
 3 Optimistjollar 
 1 Hobie Cat 
 1 Flipper 
 2 snurrebåtar 

 
 
 
13 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 för ett fantastiskt jobb! 
 
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 
Stockholm i februari 2016 


