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Ordförande summerar RYC:s 25:e år som äkta segelsällskap 
 
RYC 25 år – Vilken säsong! Fler medlemmar än någonsin och fler besättningar 
som seglar för RYC; på Nämdöfjärden, runt Lidingö, runt Gotland, på regattor 
och stora mästerskap runt om i Sverige och övriga norden, och det häftigaste av 
alla, i en av världens mest utmanande havskappseglingar, Sydney Hobart! Därtill 
har klubbens entusiastiska initiativtagare arrangerat lokala seglingar som samlar 
4-7 åringar i Sjöbus, lärt 7-15 åringar segla genom Seglarskolan, samlat 13-71 
åringar på våra Laserkappseglingar och dragit ihop ett ännu större åldersspann 
till  Runmarö  Runt  och  de  andra  SRS  seglingarna.  Hela  73  båtar  deltog  i  RYC  
cupen 2016 där 9 kappseglingar räknas in, och utöver detta ett antal 
spontanseglingar som ”RYCia”-seglingen t.ex. 
 
En av årets höjdpunkter var jubileumstillfället ”Öppet hus” på Jerkers Udde där 
diverse båt-, vatten-, grill- och tipspromenadsaktiviteter för seglare, kommande 
seglare och de bästa supportrarna genomfördes. Årets stora arrangemang 
Runmarö Runt ”Classic” med the Old Boys som arrangörer blev en spännande 
tillställning med kryss genom öarna öster om Runmarö och med en som vanligt 
festlig middag på ”Svängen”. 
 
Vi  har  fått  hedra en av grundarna,  Jan Hedberg genom att  tilldela  honom ett  Hedersmedlemskap.  Laserseglarna 
har  fått  fantastiska seglingar  vid  Jerkers  för  att  inte  tala  om en mina personliga favoriter  RMALR,  Lasersegling i  
ytterskärgården. Att se bränningar och havet med fri horisont är häftigt i vanliga fall. Att göra det i en Laser måste 
upplevas!  Calle  skrev  en  fin  artikel  om  RMALR  som  publicerades  i  Search  Magazine  i  somras.  
Vi har kört Böttna Race i Spindlers proffsiga regi på Svens brygga, seglat Boj Bojs Kräftsegling med mysig skiva på 
Bejes brygga och Gransegel har arrangerat det populära GranPrix under RYC flagg. 
 
Vi  har  vårt  fina Jerkers  Udde som i  skrivande stund precis  fått  klartecken med ytterligare 10 års  arrende och vi  
tackar alla men framförallt Hellströmarna för att det är så fint och välordnat där. 
 
Som representant för klubben kan jag inte annat än känna en stolthet över den fina verksamhet vi har. Detta tack 
vare alla aktiva men framförallt för den fina stämning vi har fått till. Visst händer det att någon blir missnöjd när 
någon pryl försvunnit eller att en seglare känner missnöje över ett beslut på kappseglingsbanan. Men hittills aldrig 
att det gått ut över den övergripande varma atmosfären som Ni aktiva bidrar med och som bidrar till en fantastisk 
stämning i klubben. 
 
Med det säger jag ett stort Tack till alla engagerade Arrangörer, Seglare, Mammor och Pappor, aktiva och passiva 
Supportrar för ett fantastiskt år! 
 
/Håkan 
 
 
Styrelsen 
 
Fyra styrelsemöten har ägt rum under verksamhetsåret. Styrelsen har under året bestått av: 
 

 

Håkan Forslund  
Ordförande 

 

 

Carl Johan Hane 
Kappsegling mm 

 

Pär Johanson 
Sekreterare 

Björn Appelgren 
Vice ordförande 
Seglarskola 
Stilljollar 

 

Tomas Hellström 
Jerkers Udde 
Laser 

 

Rickard Marcks von 
Würtemberg 
Ledamot 

Lars Hedberg 
Kassör 

 

Eva-Stina Forslund 
Ungdomsansvarig 

 

 

Björn Johanson 
Ungdomssektionen 

 

Alexander Hellström 
Ungdomssektionen 

  

 
Du vet väl att du kan maila styrelsen@ryc.se om du har frågor eller synpunkter? 
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Tack Camilla Bolinder! 
 
Styrelsemedlemmen Camilla Bolinder har under 2016 valt att avsäga sig 
sitt styrelseuppdrag i RYC. Vi vill  härmed framföra vår stora uppskattning 
för  Camillas  gärningar  för  RYC.  I  egenskap  av  klubbmästare  och  
webmaster, har hon dels sett till att RYC haft trevliga regattamiddagar och 
dels sett till att vi fått färska klubbnyheter på webben och via Facebook! 
Stort tack, Camilla! 
 

 
 
 
Jan Hedberg utnämnd till Hedersmedlem i Runmarö Yacht Club 
 
Under festligheterna för Runmarö Runt och RYC:s 25-årsjubiléum lördagen den 6 augusti, inför ett fullsatt 
Svängens Krog, hade styrelsen den stora glädjen att utnämna Jan Hedberg till Hedersmedlem i RYC. 
 

 
Motiveringen lyder: 
 
”Jan har såsom medgrundare, mångårig styrelsemedlem och 
kassör  i  Runmarö  Yacht  Club  varit  med  och  lagt  grunden  till  den  
verksamhet  vi  idag  har  inom  RYC.  Jans  engagemang  såsom  
initiativtagare, arrangör och medarrangör av Böttna Race har 
tillfört föreningen ett populärt kappseglingstillfälle som så väl 
behövs för verksamhetens fortlevande. Men inte minst har Jans 
verbala förmåga och uppskattade humor bidragit till den goda 
stämningen och därtill höjt föreningens evenemang till populära 
tillställningar. Det är därför styrelsens stora nöje att denna dag 
utse Jan Hedberg till Hedersmedlem i Runmarö Yacht Club. 
Medlemskapet är ett familjemedlemskap för att symboliskt visa 
uppskattning  för  Dina  närmaste  som under  många  år  bistått  Dig,  
och på senare år ärvt åtaganden i denna välgärning. 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

RYC  kan  stolt  presentera  sin  nye  heders-medlem  Jan  Hedberg  som  skänkt  –  och  
skänker – vår klubb så mycket själ och hjärta.  
 
Ovan: Jan (fjärde fr h) ombord på Sydney 40:an ”RUSH” under årets Runmarö Runt. 
Höger: En märkbart rörd nyutnämnd hedersmedlem mottar diplom av RYC:s 
ordförande Håkan Forslund under regattamiddagen för Runmarö Runt. Ovationerna 
höll i sig länge och väl! 
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Seglarskolan 
 
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  ca  70  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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Sjöbus 
 
Sjöbus får våra yngsta seglare och pirater fortsätter att vara omåttligt populärt. 
Förfrågningarna var många och konceptet genomfördes i år i ett något mindre 
format över en helg utifrån de resurser som fanns. Då intresset är fortsatt högt 
hoppas vi kunna erbjuda Sjöbus även 2017 men vi kan i skrivande stund inte ge 
några garantier. 
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Söndagsseglingar 
 
Ett antal söndagar under sommarlovet var det som vanligt fritt fram för klubbens medlemmar att komma ner till  
Jerkers  udde  för  ”organiserad  spontansegling”  och  racing.  Årets  arrangemang  fick  en  rejäl  vitamininjektion  
(Vitamin Sea) i och med att Eva-Stina Forslund axlat rollen som ungdomsansvarig. Konceptet fortsätter med 
säkerhet även under 2017 men troligen i lite ny tappning. Väl mött, hälsar Eva! 
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Årets seglingar – ett axplock 

Varmbadet, 9 april 
Den 9 april var det så äntligen dags att rigga upp för 
vårens första Laserkappsegling. Den nionde upplagan 
av Varmbadet lockade 19 besättningar och en 
strålande aprilsol tinade upp seglare och arrangörer 
på morgonkulan vid Jerkers udde. Den i fladen alltför 
lätta och knepiga västliga vinden gjorde att banan 
förlades  i  kröken  utanför  Norrsunda.  Det  blev  9  
riktigt tajta race! På sedvanligt Runmarömanér var 
det  fullt  ställ  redan  från  start.  Det  blev  ett  par  
"vanliga" flagga P-starter men ganska snart var 
tävlingsledaren tvungen att visa "Svarten" för att 
stävja heta sta rtnerver och flertalet allmänna 
återkallelser. Det lite nya greppet gällande banan - 
två varv på kryss-länsbana där det sista varvet var 
betydligt kortare än det första - gjorde att det 
uppstod många intressanta situationer båtarna 
emellan.  Riktigt  kul  tyckte  seglarna  som  verkligen  fick  fokusera  på  mötande  ekipage,  ta  en  720-sväng  om  så  
krävdes och inte minst fundera på det där med överlapp inför lärundning... Med endast ett borträknat på nio race 
var det jämnhet och få misstag som betalade sig i resultatlistan. 

Med rosiga kinder och glada nyllen klev gänget ur sina båtar vid det fortfarande soldränkta Jerkers och tog igen sig 
med nygrillade hamburgare, läsk och pilsner innan det var dags att kliva in i bastun, hoppa i badtunna eller hav 
eller bara relaxa mot en solvarm fasad. 

Regattamiddagen i Uppeby senare på kvällen kom att präglas av omfamnande värme, sång, fina tal och väldigt 
mycket skratt. Och självklart den fantastiska trerättersmiddagen! Det är underbar gästfrihet och gemenskap som 
vi fått vara med om de senaste nio åren. 

Alla vi som var med vill rikta ett särskilt varmt tack till Tomas med familj som till att börja med gav oss en suverän 
dag  på  sjön!  På  grund  av  personalbrist  avstod  han  från  att  segla  själv  men  gav  oss  andra  den  bästa  av  
vårupptakter (och troligen också en placering bättre i resultatlistan mot vanligtvis...). Och för att vi än en gång 
blev kungligt trakterade och bortskämda i gillestugan! 

Pallen: 
1. Håkan Forslund 
2. Fredrik Marelius 
3. Max Hellström 

 

Böttna Race, 9 juli – RYC-klassiker med 25 år på nacken! 

För 26:e gången arrangerade RYC Böttna Race och 
som vanligt samlades förväntansfulla deltagare till 
skepparmöte på familjen Frisells brygga i Stenbro. Det 
rådde växlande molnighet med byiga vindar från 
söder. Stora banan gick med start inne i Stenbroviken, 
en  bidevind  upp  till  Torskkobben,  en  kryss  ner  till  
startlinjen,  en  halvvind  förbi  Knipgrund  följt  av  en  
kryssliknande bog ner till en rundning vid Skagudd. 
Därifrån tillbaka till startlinjen och ytterligare en vända 
upp till Torskkobben för att avslutas med en kryss in i 
mål. Efter en lyckad start utan missöden tog Lasrarna 
kommandot. Men redan innan rundningen vid 
Torskkobben övertogs ledningen klart av Peter 
Georen  med  gast  i  sin  Hobie  16.  En  ledning  de  höll  
hela  vägen  in  i  mål  och  därmed  tog  Line  Honor.  
Vindarna denna dag var som gjorda för lättare båtar 
med  kraft  att  gå  högt  upp  i  vind  och  efter  en  härlig  
match race-liknande batalj på sista kryssen mellan de 

två snabbaste Lasrarna kunde vinnaren koras 
där Krister Torssell stod som segrare 12 sekunder 
före Håkan Forslund. Sist över mållinjen styrde 
Lennart Minnegård sin Stilljolle med Björn 
Appelgren som gast. Trots att man kom sist i mål 
styrde Lennart ekipaget så pass övertygande att man knep bronsplatsen. Grattis Krister! 

5 minuter efter att de "stora" båtarna lämnat startlinjen gick startskottet för Optimistseglarna som tog sig runt en 
triangelbana på ett  strålande bra sätt.  Allt  under  säkert  överinseende av Erik  Ragnerstam. Segrare i  den fighten 
stod till slut Martin Ragnerstam med Gustav Ragnerstam på 2:a plats och Markus Rutenius på 3:e plats. Grattis 
Martin! Välkomna tillbaka 2017 önskar Johan Spindler och Jan Hedberg, Race directors. 

 

På Optimistbanan blev det en härlig fight mellan 
Markus Rutenius och bröderna Gustav och Martin 
Ragnerstam. 
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RYC 25 år - Öppet hus & Match Cup på Jerkers udde, 18 juli 
 
Mitt i högsommarvärmen hälsade RYC alla som ville välkomna ner till Jerkers udde för att fira att vi i år fyller 25 år 
som segelsällskap. Under dagen bjöds det på aktiviteter för hela familjen, bland annat:  
 
Jerkers Match Cup – matchracing i Stilljolle, Familjestafettkappsegling i Optimist eller Laser för dem som vill, BBQ 
med hamburgare, korv öl och läsk, Information om RYC, Jerkers udde och tillbakablick på klubbens historia, 
Tipspromenad/frågesport…och mycket mer! 
 

Runmarö Runt & Klubbmästerskap ”Classic Style”, 6 augusti – PANGPANGVÄDER!!! 
Vilken fantastisk jubileumsregatta! RYC firar 25 år som segelklubb och 
fick  i  år  äran  att,  såsom  under  ’the  good  ole  days’,  bli  furstligt  
tävlingsledda av nestorer Peter Marcks och Mats Bolinder. I absolut 
propagandaväder mönstrade 43 besättningar sina båtar för ett 
medsolsvarv kring ön. Godmorgonkonvent och skepparmöte 
genomfördes vid en soldränkt vindstilla brygga hos Marcks i Nore – dvs. 
den ursprungliga startplatsen. Många var vi som tyckte det var härligt att 
höra Peter Marcks fasta och skämtsamma stämma på bryggan. 
 
Som  sagt,  43  båtar  kom  till  start  i  det  för  Runmarö  runt  så  självklara  
jaktstartsformatet. Och nog blev det ett snabbt varv runt ön i den 
tilltagande sydvästan. Småbåtarna gick iväg först, varpå de stora lådorna  
 

och flerskroven gjorde sitt för att jaga ikapp utifrån senare start. Oaktat starttid hade vi alla solen i nyllet och en 
översköljande  våg  kunde  nog  komma  som  en  svalkande  befrielse  (inte  minst  för  dem  som  valt  stövlar  som  
fotbeklädnad…). 
 
Tätklungan på omkring 10-12 båtar var 
hyggligt samlad invid rundningen av 
Skaguddsgrunden NO Runmarö. Det var helt 
öppet. Rundningen av Högkobb och den 
därefter direkt följande halvvindsrakan in 
mot  mållinjen vid  Nore skulle  komma att  få  
en avgörande betydelse. Det skulle göras 
upp mellan en Passad GT, Scampi, Express, 
J70, Laser, Hobiecat, M22 m fl. Högkobb har 
nog aldrig  ”slickats”  så våghalsigt  som i  år.  
Begreppet ”Plats för land” tycks knappt 
existera på målrakor, snarare adrenalin. 
 
Hursomhelst så kom Peter  Georén som 
skjuten ur en kanon med sin HobiCat 16 och 
vann mycket välförtjänt årets upplaga av 
RR.  Calle  Hane,  som  hade  förstärkning  av  
tre småkillar utöver sin ordinarie besättning, 
lyckades knipa andraplatsen i J/70:n ”Honey Ryder” inte mer än 2 meter före Peter Forslund och Susanne Forslund 
Lundqvist med döttrarna Louise, Linnea och Sophie samt mamma Anne  som återigen visar vad en välsmord båt 
och en sammansvetsad familjebesättning kan åstadkomma. 

 Eva Forslund och Hedwig Spindler vann priset Bästa kvinnliga besättning i Stilljolle.  
 Classicdrottningen Kristina Lundevall vann Bästa Kvinnliga rorsman tillsammans med sin Peter Lake i M22. 
 Lennart Minnegård och Björn Appelgren dunkade hem Bästa Stilljolle. 

 
Slutligen vill vi i styrelsen återigen tacka 
Peter  Marcks  och  Mats  Bolinder  för  ett  
förstklassigt arrangemang och en maxad dag 
på  sjön.  En  klarblå  högsommardag  som  vi  
kommer att leva länge på! 
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RYC Mini Archipelago Laser Race, 11 september – ljuva sensommar! 

Ja,  de  som  trott  att  sommaren  hade  lämnat  oss  för  denna  gång  fick  minsann  fel!  Årets  upplaga  
av RMALR genomfördes i klar hög septembersol, snudd på 20 grader och (tyvärr tyckte vissa) lätta vindar. 
Måhända inte salt i öronen och vatten i knäna denna gång men banne mig färg i nyllet! Var det nån som smörjde 
in sig...? 

 
Nio  lag  samlades  på  Jerkers  udde  i  svinottan  för  en  kopp  hästsparkskaffe,  en  sista  titt  på  de  sju  etappsträck-
ningarna och skeppargenomgång. Som vanligt lite förväntan i luften. Och en barsk tävlingsledare. 

Etapperna kom att ta flottan ungefärligen: Runö - (via en ökenvandring genom Krokholmskanalen) - Skötkobben, 
därefter mot Dromudden N Bullerö för att sen slacka på töjen upp mot Brandskärgården där Slängaren, Utterkobb 
och Yttre Slängarn blev välbesökta rundningsmärken. Vidare upp mot Östra Brand och rundningar av Gula grundet 
(där hovfotograf Håkan filmade körde "on the go-intervjuer") och Pjukstenar för att sen få sig en wurre med halka 
till livs vid Hästskären. Publikuppbådet var enormt. Minst 4 personer hade embarkerat en Fjordling 17 för att med 
larm, rop och tjut gjuta mod i de tävlande. Vidare in mot Kilaviken via havsörnsrundning av Yttre skälbådan. Det 
redan hårda publiktrycket blev öronbedövande vid Kilavikens etappstopp. 5-6 euforiska supporters på Fläskberget 
och minst fyra till på Tallkobben. Mäktigt! Slutligen fri väg från Kila in mot Runmarö Kanals inlopp. 

Resultatmässigt blev det nog hyggligt jämnt detta år. Tränar man går det 
bättre och tränar man inte går det sämre. Södersundas Hopp, No Hope 
och Centerbordsmördarna hade nog tränat mest. 

Grattis Max, Fredrick, Alexander, Tomas, Krister och Rickard för pall-
placeringarna! Men likt triathleternas fjärde gren (grenväxlingarna) så 
finns  det  en  åttonde  etapp  i  RMALR:  Att  ta  din  Laser  genom  Runmarö  
Kanal är som att försöka blåsa en golfboll genom en trädgårdsslang. Det 
går  men  man  blir  röd  i  ansiktet.  Med  trafikstockning  under  bron,  
taggbuskar i ändalykten på s omliga, båtar som inte ville dit skeppare 
ville och med tvåtaktsavgaser likt den tätaste Lützendimma blev det en 
synnerligen underhållande färd in mot Jerkers udde. 

Självklart  after  Sail  på  Jerkers  udde.  Mera  wurst,  en  kall  pilsner,  
badtunnebad och lite dunka dunka. Middag i Hellströms gillestuga in på småtimmarna. Roligt att fler 
Huvudstaseglare vågar sig ut bland utskären! Särskilt tack till våra utsocknesseglare - välkomna igen! 

Väl mött nästa år! 

Calle Hane 

(Racedirektör som inte hade tränat...) 

 
 
 
 
Årets RYC Cup-vinnare – Håkan Forslund 

 

 

Jodå, vår ordförande håller inte bara en trygg hand om ordförandeklubban, ett och annat 
stadigt grepp om rorkulten blir det också. Så pass att han sopade hem RYC-Cupen! Igen… 
För  vilken  gång  i  ordningen  vet  vi  inte  riktigt  men  det  är  ett  duktigt  gäng  inteckningar  i  
bucklan nu.  
 
Grattis och hatten av Håkan, skanderar vi från styrelsen! 
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Jerkers udde – större ramp & förlängt arrende 
 
Jerkers udde är i ständig rörelse på sommaren. Och i ständig utveckling. Det är ett kontinuerligt putsande, fejande 
och fixande av båtar,  hus och mark.  Vi  i  styrelsen är  mycket  tacksamma för  alla  ni  medlemmar som ställer  upp 
frivilligt främst under vårens avrustningsdag. Ett särskilt tack vill vi dock återigen rikta till familjen Hellström som 
har dragit ett enormt lass för att Jerkers udde är i så fint skick.  
 
Årets större grej blev en rejäl utbyggnad av sjösättningsrampen. En mycket välkommen utbyggnad som kommer 
att förenkla avsevärt när många ska sjösätta och dra upp samtidigt. Mycket glädjande är också att vi under året 
förlängt arrendet av Jerkers med Värmdö kommun. Det nya arrendet träder i kraft 1 januari 2017 och gäller tio år 
framåt. Det ska bli spännande att följa den fortsatta utvecklingen av Jerkers udde det kommande decenniet!   
 
 
Medlemmar 
 
Per 2016-12-31 hade RYC 267 betalande medlemmar varav: 

 168 familjemedlemskap, 
 99 enskilda medlemmar samt 
 Fyra hedersmedlemmar 

 
 
Båtbeståndet 
 
RYC innehar för närvarande: 
  

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

 
Styrelsen gm  

Carl Johan Hane 
Nacka i mars 2017 


