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

Håkan Forslund
Ordförande

Pär Johanson
Sekreterare

Rickard Marcks von
Würtemberg
Medlemsansvarig

Björn Appelgren
Vice ordförande
Seglarskola
Stilljollar

Tomas Hellström
Jerkers Udde
Laser

Sanna Jönsson Käll
Kommunikation, webb

Fredrick Marelius
Kassör

Eva-Stina Forslund
Ungdomsansvarig

Alexander Hellström
Ungdomssektionen

Björn Johanson
Ungdomssektionen

Året som gått
Ännu en gång bjöd RYC på en fullspäckad seglingssäsong som
spände över mer än halva året- från Varmbadet i april till RYCia i
december! Våra engagerade och duktiga medlemmar fortsatte att
delta och allt som oftast placera sig på olika resultatlistor; Lidingö
Runt, ÅF Offshore race, Middle Sea race, Laser Master i Spanien,
Mästarnas Mästare i Marstrand, Visbypokalen, SM-laser i Malmö,
SM i Mälar 22.a, ORC-VM i Holland, Sandhamn Open och
naturligtvis på RYCs alla egna arrangemang som lockar allt fler
seglare! På Jerkers Udde har klubbens egna engagerade krafter
ställt upp i vått och torrt, vind som stiltje och ordnat Sjöbus för
småttingar, Seglarskolan för de större barnen och Familjesegling för
alla övriga. Runmarö Runt drog i år hela 47 besättningar och i RYCcupen 2018 deltog 67 skeppare. Där räknas 8 seglingar in, såsom
Varmbadet, Höststorm, Runmarö Runt, Böttna Race med flera.
Vinnare i RYC-cupen 2018 blev ordförande Håkan Forslund, igen!
(är någon förvånad?) Grattis till denna bedrift!
På ”Jerkers” har det även hänt stora saker efter säsongens slut, när
båtarna väl tagits upp på land. Efter lyckad insats med beviljad
ansökan till investeringsbidrag från kommunen samt därefter
beviljade strandskyddsdispenser samt bygglov för ny bod och
elkabel har RYC under hösten 2018 påbörjat utvecklingsprojektet på Jerkers Udde. Med outsinande
krafter har ett tappert gäng från styrelsen (och fd styrelsen) drivit igenom ett rejält ansiktslyft för
klubbens tillhåll; allt för medlemmarnas nytta och bekvämlighet. Under 2018 har två ledamöter lämnat;
Lars Hedberg och Carl Johan Hane. Ett stort tack riktas till dem för allt tid och värdefullt engagemang de
lagt (och fortsatt lägger) på RYC. Utan er hade klubben inte varit vad den är idag! Till styrelsen valdes två
nya ledamöter vid årsmötet; Fredrick Marelius och Sanna Jönsson Käll.
www.ryc.se
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Att se fram emot i sommar på Jerkers Udde!
* Helt ny stabil flytbrygga ersatte de förra tre mindre
* Schakt/gräv-arbete genomfört för nya boden, elanslutning
samt för sjövattenanslutning till nya boden
* Elkabeldragning till nytt elskåp
* Leverans av byggsats till ny bod för installation av nya
toaletter
* Påbörjat gjutarbete med nya plintar samt bjälklag för nya
boden. Arbetet med bod och installation av toaletter att
slutföras under våren 2019
Vi i styrelsen är mycket tacksamma för alla medlemmar som
ställer upp frivilligt på alla kappseglingar och på Jerkers Udde,
främst under vårens rustningsdag. Ett särskilt tack vill vi även
rikta till familjen Hellström som fortsatt drar ett enormt lass för
att hålla Jerkers udde i så fint skick.

Några av årets höjdpunkter
Runmarö Runt 28 juli:
Årets stora kappseglingsevent runt Runmarö, samlade 47 besättningar till skepparmötet, som vanligt
denna sommar i finfint väder med rekordvärme och fina seglarvindar. Deltagande båtar var från hela
spannet allmogebåt med sprisegel, segelbräda, klubbens Stilljollar och Lasrar till 40 fots offshoreracers
och flerskrovsbåtar som Hobie Cats och T29. En salig blandning helt enkelt, men entusiasmen gick inte
att ta miste på från alla håll, oberoende av flytetyg! Som vanligt jaktstart och banan seglades nära
idealtid och det var tajt på slutet. Vann gjorde Magnus Groth med familjebesättning i sin nya fina T29.
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Tvåa kom Jonas Davidsson Vitell på bräda, strong insats i den fina brisen. Trea kom Peter och Kasper
Georen i RYC’s Hobie 16. Dagen avslutades med Regattafest med prisutdelning på Svängens Krog.

www.ryc.se
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Seglarskola vecka 28 och 30
Vid Jerkers Udde genomfördes traditionsenligt vår populära seglarskola under två veckor. Det blev mitt i
årets värmebölja och för trettonde året i samarbete med Stockholms Jolleskola. Totalt utbildades 45
elever i den ädla konsten segling. Vi erbjöd nivåerna "Optimist Nybörjare", "Optimist Fortsättning",
"Äldre Nybörjare Stilljolle", "Fortsättning Stilljolle" och "Kappsegling Laser 4.7".
Vår seglarskola är certifierad av Svenska Seglarförbundet. Kurserna vänder sig till seglare från 8 år och
upp till vuxen ålder. All information om seglarskolan fi på www.jolleskola.se.

”Super Höst Bleke” - Höststorm, 20 oktober 2018:
Årets Höst ”storm” bjöd på ett totalt bleke. Seglingsledningen, Lars och Pär, tog beslut om att köra en
distansbana istället för som brukligt ett 10-tal sprintrace. I den obefintliga vinden lyckades de tappra
tretton Laserseglarna genomföra kappseglingen med start i Norrsundafladen och efter rundning av
farledsbojen utanför Stavsnäs återvända till målgång i Norrsunda. Efter en rafflande duell i slowmotion
så kunde Fredrick gå i mål som vinnare (Grattis!), följd av Håkan och LillLasse. Efter segling blev det
grillade hamburgare på Jerkers och senare efterföljande middag, prisutdelning och
bortförklaringskonvent i Hellströms gillestuga. Resultat: 1. Fredrick Marelius 2. Håkan Forslund 3.
”LillLasse” Johansson 4. Mats Göthlin 5. Totte Finne 6. Thomas Jönsson 7. Tomas Hellström 8. Petter
Hansson 9. Ulrika Mohlin 10. Anders Notander, Eva Åberg DNF, Carl Åbeerg DNF, Alexander Hellström
DNF
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RYCia 15:e december
Nu börjar laserkappseglingen runt Lucia bli tradition. I år samlades tyvärr inte
fler än 4 båtar, men vi betraktar det som en tillfällig svacka. Vem vill inte segla i
ruggigt höstväder med kvicksilvret nära noll strecket? Speciellt som det bjuds
bastu och efterföljande middag efteråt? Vann gjorde Håkan Forslund, två Ulrika
Mohlin som med någon poängs marginal slog Tomas Hellström. Vi ser fram
emot fler båtar nästa år!

Medlemmar:
Per 2018-12-31 hade RYC 225 betalande medlemmar varav: 131 familjemedlemskap, 94 enskilda
medlemmar samt Fyra hedersmedlemmar.
Båtbeståndet:
RYC innehar för närvarande: x 10 Lasrar x 7 Stilljollar x 3 Optimistjollar x 1 Hobie Cat x 1 Flipper x 2
snurrebåtar

Styrelsen gm Sanna Jönsson Käll, Stockholm i mars 2019
Maila gärna styrelsen@ryc.se om du har frågor eller synpunkter!
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