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RYC-året 2019 
Så här i virustider och med en något osäker säsong framför oss är det fint att kunna blicka tillbaka på ett 

fantastiskt seglingsår med Runmarö Yacht Club. Aktiviteten under 2019 var på topp när det gällde att 

förbättra för medlemmarna och att ordna attraktiva aktiviteter.  På Jerkers Udde har det jobbats under 

alla årstider vilket resulterat i en ny ponton, nytt omklädningsrum, nya toaletter och elektricitet; allt 

detta möjligt tack vare några eldsjälars idoga arbete! Så fort det 

varit tillräckligt (?) varmt i luft och vatten så har det seglats. Ett 

något sjunkande antal i deltagande har noterats på en del av RYCs 

kappseglingar, men å andra sidan har det varit fullt med ungdomar 

och barn på såväl seglarskolan som Sjöbus. Vi hoppas att alla yngre 

förmågor fortsätter att segla och vara med på klubbens 

arrangemang framöver, som ju är öppna för alla nivåer av seglare.  

Klubbens Laserseglare har träffats under segel mer eller mindre 
organiserat vid ett 20 tal tillfällen under året för träning och 
spontan-tävling. Våra kappseglande, duktiga medlemmar har 
fortsatt att delta och göra klubben stolt på olika banor runt Sverige 
och i världen, bland andra; ÅF Offshore race, Kvalet till Allsvenskan, 
Ulvöregattan, Master SM i Laser i Kullavik, SM i 2-krona i Uppsala, RORC Caribbean 600, Fastnet Race, 
Baltic Offshore Week, KSSS Olympic Class Regatta och inte minst på RYCs alla egna arrangemang! 

Höjdpunkterna från året som gått ni läsa mer om i krönikan nedan. Här är ytterligare några i korthet 

• RYC har köpt två RS Quest jollar med bidrag från Seglarförbundet. Det tackar vi för! 

• Klubben har kvalat till Allsvenskan i segling tack vare ett framgångsrikt kval med Peter 
Forslund som rorsman. 

• Två medlemmar har utmärkt sig i seglar-Sverige, Svenska Seglarförbundet uppmärksammade 
Nadine Kugel som mottog priset Årets lyft– (Lyftet) och Jonas Grandér med Team Matador som 
utsågs till Årets Havskappseglare.   



              3 (10) 
 
 
 

www.ryc.se 
 

Årets höjdpunkter 2019! 
 
Jerkers Udde 

Nya boden: Gjutarbetet med nya plintar slutfördes och bjälklaget kom på plats för nya boden.  
Genom ett intensivt arbete med god medlemsuppslutning och insats efter årsmötet och under påsken 
restes nya boden. 

 
Glad Påsk!! 
 

Under maj och i början av juni gjordes några ytterligare RYCk av entusiastiska medlemmar på nya boden 
och vi kunde fortsätta arbetet för att vara klara i tid för fint besök från Värmdö kommun den 11 juni.  
 

 
Målningsarbete, fönster monterades och altandäck byggdes. 
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Kommunen kunde beskåda resultatet av det investeringsbidrag som man beviljat för nya bryggan 
 och boden. 
 

Installation av toaletterna och belysning slutfördes sedan i tid inför att Seglarskolan drog igång. 
Under hösten fortsatte arbetet med att isolera och spika panel invändigt samt montering av bänkar. 
Stort tack till alla medlemmar som ställer upp frivilligt för arbetsinsatserna på Jerkers Udde, särskilt med 
färdigställande av nya boden! 
 

Varmbadet 27 april 

Tålamod krävdes av såväl seglare som funktionärer för att få ihop de utlovade 9 seglingarna. Vindar från 
många håll medförde att nästan lika många banor som seglingar avklarades. Håkan segade minst 
långsamt och vann före Fredrik, inte helt otippat i den förvirring som rådde i och i och kring 
Södersundaviken. Bäst tålamod visade nog ändå Ralf och Liselott som hade oturen att bli placerade i 
samma båt som tävlingsansvarig, som förövrigt sannolikt visade minst tålamod.  Eventuellt kan ett 
namnbyte av seglingen bli aktuell, nästan inga bad med ett lysande undantag… Max var nog renaste 
seglaren på 2019 år Varmbad!  
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Seglarskola vecka 28 och 30 

 

 
 

Vår populära seglarskola vid Jerkers Udde genomfördes traditionsenligt under vecka 28 och 30 och för 
fjortonde året i samarbete med Runmaröbaserade Stockholms Jolleskola. Totalt utbildades 52 elever i 
den ädla konsten segling av 10 härliga instruktörer. Vi erbjöd som tidigare nivåerna nybörjarkurs och 
fortsättningskurs i både Optimistjolle och i flermansjolle liksom kappseglingskurs i Laser 4.7. Kurserna 
vänder sig till seglare från 8 år och upp till vuxen ålder. 
En stor andel av seglarna kommer igen år från år och växer upp i RYC seglarskola vilket också leder till att 
nästan alla Stockholms Jolleskolas instruktörer kan rekryteras från RYC seglarskolas kappseglingsgrupp. 
Nytt för 2019 var att huset med de nya moderna toaletterna fanns på plats liksom klubbens båda 
sprillans nya flermansjollar RS Quest och Stockholms Jolleskolas nyanskaffade Tvåkronor. Därmed säger 
vi adjö till våra trotjänare Stilljollarna som sålts under året. Fem av dem stannar på ön och vi hoppas att 
få se dem på Böttna Race och Runmarö Runt ändå. Ett lyft var förstås också den nya stora 
pontonbryggan som ersatte de vid det här laget ganska bedagade tre mindre flytbryggorna. 
Vi har nu en mycket fin anläggning för seglarskolan med stor jollesramp, stabil pontonbrygga, två 
moderna toaletter, omklädningsrum, elektricitet och en stor flotta med moderna fräscha segeljollar och 
följebåtar. 
All information om seglarskolan finns på www.jolleskola.se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jolleskola.se%2F&data=02%7C01%7C%7Cfebb0664ad0e495b6e6808d7d65621db%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637213537753395096&sdata=nZaqIdES0QSJUvgpLgo7Nj%2BGfs1IGPb8Z9ul%2BVFMm4s%3D&reserved=0
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Sjöbus 

Vecka 29 fylldes Jerkers av småttingar som deltog i det omåttligt populära Sjöbus, som denna gång hölls 
under ledning av Ulrika Mohlin. Små sjöbusare seglade, åkte motorbåt, paddlade efter ballonger, 
badade, letade skatter, åt grillkorv och bullar och fick fina diplom! 
 

 
 
Böttna Race 20 juli 

Vill ni vara säkra på att sommarsemestern ska innehålla fint väder, labra brisar och roliga aktiviteter? 
Välj då tiden runt RYC Böttna Race och RYC Runmarö Runt! Alla tillresta deltagare och åskådare fick 
lördagen den 20 juli upplevda detta och mer därtill då den 28:e upplagan av RYC’s årliga och 
traditionstyngda Böttna Race gick av stapeln i vattnen kring Stenbro med ca 20 entusiastiska seglare!  
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Stora Banan lades med en krysstart in mot Stenbro, en läns upp till Torskkobben på andra sidan 
farleden, en kryss tillbaka till Stenbro, ett halvvindsben bort mot Skarp-Runmarö, tillbaka till Stenbro 
med ännu en läns till Torskkobben för att till sist avslutas med en kryss in mot mål inne i Stenbro. På Lilla 
Banan (Optimister) testade vi för första gången att genomföra 3 seglingar på en relativt kort kryss-läns 
bana inne i Stenbro.  

 

Prisutdelning med After Sail (korvgrillning och bortförklaringar) genomfördes som vanligt i strålande 
väder. Tack till all seglare och de många åskådarna på bryggorna och stränderna kring Stenbro. 
Välkomna tillbaka till den 29’e upplagan av RYC Böttna Race! 

 

Runmarö Runt 27 juli 

 

 
Seglingen avlöpte i fantastiskt väder med något varierande vindar mellan 3-7m/s och med 35 startande 
båtar. Som vanligt stor variation i båttyper, allt ifrån de två nya RS Quest jollarna, 7 st Lasrar, 4 st 
Stilljollar samt ett antal kölbåtar med de rutinerade kappseglarna Pontus Brenter, Jimmy Hellberg och 
Peter Forslund som återigen seglade med sin familj. Därtill ett par fina träbåtar, Curt Gelin i Folkbåt och 
Kristina och Peter Lake i den fina SK75’an Falken från 1913. Värt att nämna Unga Joel Holmberg som 
seglade i sin B-Kanot runt ön. De flesta kom i mål, en tjuvstart och två som bröt pga haveri. 
Det blev en spännande kryss på Nämdöfjärden där de tre topplaceringarna slogs om att vara först inför 
sista rundningen mot målrakan. Mållinjen korsades först av Pontus Brenter i Diva 39’n Silfverfågel, 
därefter Peter Forslund med familj i Scampin Boj Boj samt på tredjeplats Jimmy Hellberg i Admirality 
30’an Airbender. Därtill priser till Bästa Ungdom som blev Ida Elfving seglades en av de nya RS 
Questarna. Bästa Rookie blev Joel Holmberg. 
De flesta kom mål i snabb takt därefter med ett par eftersläntrare men tillräckligt nära idealtid för att vi 
behöll ordningen i protokollet eftersom vi höll oss innanför stipulerad tid för omräkning. 
Tack alla deltagare och ett stort tack till Liselotte och Ralph Mohlin för förnämligt arrangörsarbete!  
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Boj bojs kräftkör 24 augusti 

Det blev myspys-segling i mycket måttliga vindar på Boj Bojs kräftkör! Banan var ynkliga 3,4 
distansminuter, och starten ägde rum i ca 0-1 m/s. Lasrarna kom i väg först, men strax hördes 
grymtanden från dem då en Dragonfly 26 kom i bättre fart och skapade skräpvindar på dem en efter en. 
”Va faaan” var nog det vanligaste termen. Vidare i seglingen visade Masse i Hobie 16 hur fint de kan gå 
med en man ombord i kombination med lite vind. Hobie-Masse knaprade t o m in på Dragonfly-Lasse 
under kryss upp mellan Gråskär och yttre Vidskären. Stenhammar seglade Topaz 14 och hade egna 
vindar i starten. Topaz-besättningen gick även iland för att beundra någon kobbe på vägen. Dragonfly-
Lasse med Tuva å Ville kom i mål först med en beräknad tid på 1.21.4. På slutspurten för lasrar var det 
spännande. Totte ledde majoriteten av seglingen, men Tomas var rävig och genade sig till ledning och 
slutligen seger på beräknad tid 1.11.1. Tvåa kom Ulrika följd av Totte. 
Dragonflybesättningen klämde sig in på 4:e plats följd av Masse och sedan Stenhammar i Topaz 14. Efter 
följde kräftkalas enligt tradition med förstärkning från andra medlemmar. Tack för en trevlig kväll!  
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Runmarö Laser Archipelago Raid 21 september 

- en magisk dag i ytterskärgården 

 

 

RMLAR genomfördes med delvis nytt koncept med en bas för i princip hela seglingen, vilket medförde 
att start och mål kunde förläggas i samma område. Nytt var även att ingen hjälp avseende navigation 
gavs av medföljande säkerhetsbåt. Tävlingsområdet var förlagt till Långviksskär och genomfördes i 
strålande solsken näst sista lördagen i september.  Av rapporterna från seglingen framgår bland annat: 
Trevligt med 18 glada seglare och funktionärer, suraste 2:an hittar vi med säkerhet i lag Rookies, 
kullerbyttor 5 meter innan mållinje är dyrt. Navigera är inte det lättaste, priset ”mest vilse” kan nog 
tilldelas lag Södersundas hopp. Öar under vatten är ibland svåra att se i motljus vilket gör One Design 
Center glada. Gladaste och mest överlägsna etappvinnaren fanns att finna hos lag 7:e inseglingen. 
Regatta middag kom kanske igång i senaste laget. 
Tävlingsledningen tackar samtliga seglare och funktionärer för en fantastisk dag på alla sätt och vis och 
hoppas på liknande omständigheter 2020. 
Resultat RMALR  
Alla vann. 2: Södersundas hopp, 3: Rookies, 4: Huvustas Hjältar 1, 5: Stenbro, 6: Huvustas Hjältar 2, 7: No 
Hope, 8: 7:e inseglingen, 9: Plogbil, 10: Storpotäten o Syster yster.  
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Höststorm, 19 oktober  

Sexton taggade Laserseglare fick en om än inte stormig, så i alla fall frisk och lite byig höstvind i 
strålande sol på Jerkers Udde. Efter nio täta race hade seglarna förtjänat nygrillade hamburgare och 
bastu. Regattan avrundades sedan med ytterligare bastu, eftersnack och Eva Åbergs delikata 
svampsoppa hemma hos Forslunds. 
 

 
 
RYCia 14:e december 

Den 14'e december kördes RYCia i byig hård vind och nederbörd. Fantastiskt höstväder. 
Fyra entusiastiska seglare samlades på skepparmötet där en värmande glögg eller kaffe serverades till 
lussekatten. Därefter ut på vattnet utanför norrsunda, alla med revad rigg, där 5 seglingar genomfördes 
med lika mycket vatten ovanpå båten som under. För somliga beroende på att båten låg upp och ned på 
byig vind, för de andra mestadels beroende på ihållande nederbörd. Därefter tillbaka till Jerkers Udde 
för avrustning och sedan brådskande till värmande bastu innan middagen hos Forslunds. Stort tack till 
seglingledarna Liselotte och Ralph Mohlin som höll modet uppe med signaler och glada tillrop. 
 
Resultat: 
1. Fredrick Marelius - 5 poäng 
2. Håkan Forslund - 8 poäng 
3. Tomas Hellström - 11 poäng 
4. Ulrika Mohlin - 12 poäng 
 
  
 
Medlemmar: 

 
Per 2019-12-31 hade RYC 302 betalande medlemmar varav fyra hedersmedlemmar. 
 
Båtbeståndet: 

RYC innehar för närvarande: x 9 Lasrar, x 2 RS Quest, x 3 Optimistjollar, x 1 Hobie Cat, x 1 Flipper, x 2 
snurrebåtar 
 
 
 

Styrelsen gm Sanna Jönsson Käll, Stockholm i april 2020 
 
 

Maila gärna styrelsen@ryc.se om du har frågor eller synpunkter. 

mailto:styrelsen@ryc.se

