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RYC-året 2020 
Runmarö Yacht Club är ett äkta segelsällskap, drivet av medlemmarnas kombinerade kärlek till 

sporten segling och sin ö Runmarö. Vi sysslar bara med kappsegling och utbildningsverksamhet som 

långsiktigt har detta i sikte. Klubben, som bildades för 30 år sedan kommande påsk på initiativ av 

Håkan Forslund, har varje år utvecklats för att på bästa sätt attrahera öns seglingsintresserade. 

Klubben har detta år, trots pandemin, kunnat arrangera åtta regattor, varav sex klubbregattor och 

två sanktionerade av Svenska Seglarförbundet, två Sjöbus för de yngsta, två seglarskolor för barn och 

ungdom, en seglarskola för vuxna samt en satsning i Allsvenskan i segling - allt i enlighet med 

myndigheternas rekommendationer och riktlinjer. Segling har återigen visat sig vara en av de 

hälsosammare sporterna utan alltför mycket ofrivillig närkontakt! Vårt huvudnummer Runmarö Runt 

har hängt med sedan starten, likaså Böttna Race, i 30 år! 

Resten har skapats längs vägen. Våra kappseglande 

medlemmar har framgångsrikt deltagit i allt från Laser 

Master till Gotland Runt. Under året har klubben dessutom 

tacksamt emottagit flera generösa gåvor, mer om det 

nedan. Helt enkelt är klubben lika levande som någonsin - 

men ändå i sorg. Vi har också levt med vetskapen om att 

vår eldsjäl och fina ordförande diagnostiserades med en 

obotlig sjukdom. Den 27 januari seglade han vidare och 

lämnade sin älskade familj och alla vänner i djup sorg och saknad. Vi är många seglarvänner som 

kommer att sakna Håkan! En liten men viktig tröst på vägen var att vi fick tillfälle att utnämna Håkan 

till Hedersordförande i klubben den 17 januari 2021. Och säkert är att vi som finns kvar här på 

Runmaröstranden kommer att kämpa hårt för att fortsätta att utveckla vår livaktiga klubb efter bästa 

förmåga, och i Håkans anda. 

Björn Appelgren  

Ordförande, fd vice ordförande 



 

 

Årets höjdpunkter 2020 
 
Årsmöte 

På grund av Coronapandemin beslöt styrelsen att hålla långfredagens årsmöte på Hembygdsgården 

för ett fåtal och samtidigt över Skype för flertalet, för att på så sätt säkerställa att det blev ett 

smittsäkert årsmöte. 

”Varmbadet” blev ”Varmlagat” 

Vår traditionella säsongsöppning med sprintrace i Laser vid Jerkers Udde blev i år för omväxlings 

(utvecklings…) skull istället en Lagseglingsregatta. Lagsegling är en underutvecklad och underskattad 

kappseglingsform i Sverige. I Optimistjolleklassen är det extremt uppskattat både i Sverige och hela 

vägen upp som moment i på Optimistjolle-VM. Gamla stans Yacht Club är den enda klubb som driver 

det för seniorer i Sverige. Med hjälp av bland annat GSYS-material föregicks regattan av 

utbildningsmaterial på nätet, så alla kunde sätta sig in i förutsättningar och regler. 

Nio hågade antog utmaningen att pröva lagsegling i Laser vid Jerkers udde. Lite tur, så tre 3-

mannalag gick jämt upp.         Lagen blev dessa: 

Lag A: Fredrick Marelius, Petter 

Hansson, Claes Elmén 

Lag B: Håkan Forslund, Tomas 

Hellström, Thomas Finne 

Lag C: Hampus Appelgren, Staffan 

Persson, Lasse Johansson   

Alla lag möttes tre gånger i totalt nio 

race. En hel del bra lagseglingstänk 

trots avsaknad av praktisk erfarenhet. 

Regattan avgjordes först i näst sista 

seglingen, då Hampus (1), Stalle (4) och 

Lill-Lasse (5) besegrade Håkan (3), 

Tompa (6) & T Finne (2). Olidlig  

spänning då Lill-Lasse behövde ta ett straff precis vid målgången. Lag C: 4 segrar, Lag B 3 segrar 

Lag A 2 segrar. Kanske prövar vi 2021 att bjuda in några vän- klubbar att utmana oss? 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seglarskoleveckor 

Vår populära seglarskola vid Jerkers Udde genomfördes traditionsenligt under vecka 28 och 30. För 

femtonde året samarbetar vi med Runmaröbaserade Stockholms Jolleskola. Totalt utbildades 60 

elever i den ädla konsten segling av 10 härliga instruktörer. Vi erbjöd som tidigare nivåerna 

nybörjarkurs och fortsättningskurs i både Optimistjolle (29 seglare) och i flermansjollarna RS Quest 

och Tvåkrona (26 seglare) liksom kappseglingskurs i Laser 4.7 (5 seglare). 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. Vi har nu en mycket fin anläggning för 

seglarskolan med stor jolleramp, 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.  

  
RYC:s RS Quest-jollar 

Nybörjarkurs för vuxna 

En nyhet för året var att vi provade att arrangera en renodlad nybörjarkurs för vuxna och då med ett 

helt nytt format på genomförandet. För att få kursen att passa in med såväl vardagsliv som semester 

på ön med familj och vänner, anordnades det som en halvdagskurs under två helger efter varandra 

mitt i semestertider. För att göra detta komprimerade upplägg framgångsrikt, genomfördes det med 

hög instruktörstäthet. En instruktör i varje båt tillsammans med högst två elever. Vi hade 13 glada 

seglare med på kurserna och vi upplever det som mycket lyckat och upprepar erbjudandet under 

2021. 

http://www.jolleskola.se/


 

Sjöbus 

Vecka 29 och 31 fylldes Jerkers återigen av ivriga barn; dessa veckor våra yngsta entusiaster som 

deltog med liv och lust i äventyren på Sjöbus! Ulrika Mohlin ledde verksamheten och de små busarna 

fick prova att segla, paddla, välta, bada, åka motorbåt och leta efter den stulna skattkistan! Dessutom 

blev det grillkorv och fika! Tack till Låttas bageri för de goda bullarna, till Runmarö Lanthandel för 

saften och Svängen krog för lunch till instruktörerna. Stort tack även till Joakim Abrahamsén för den 

fina optimisten! RYCs optimistbestånd har nu utökats med ännu en båt som kommer passa utmärkt 

till Sjöbus nästa sommar! 

 

 

Djurö Jolle och RYC- måndagspokalen 

Nytt för sommaren var de gemensamma Laserträningarna som genomfördes tillsammans med och 
på initiativ av ett gäng entusiaster från Djurö Jolle. Ett strålande tillfälle till kappseglingsträning för de 
mer oerfarna och förhoppningsvis starten för ett ökat intresse för jollesegling i vår del av skärgården, 
framför allt bland yngre seglare. Målet med Måndagspokalen är att få fler att känna sig bekväma i 
lasern och tycka att det är roligt att segla! I all enkelhet; samling på vattnet utanför Stavsnäs och 
sedan race mellan fasta sjömärken. Vi hoppas på en fortsättning kommande sommar!  
 



 

 
 

Böttna Race 

RYC är ett äkta segelsällskap med långa och fina traditioner. En av årets absoluta höjdpunkter är RYC 
Böttna Race som ända sen starten 1991 arrangeras av familjerna Hedberg och Spindler i vattnen 
utanför Långvik och Stenbro på norra Runmarö. I år uppmärksammades att det var 30:e gången 
kappseglingen gick av stapeln! Under de första sisådär 20 åren hölls skepparmöte och After Sail 
på ”klubbholmen” Tärnsund inne i Långviksviken. I början på 2010-talet växte RYC Böttna Race ur sin 
kostym och flyttade till Sven Frisells magiska brygga inne i Stenbroviken, något som RYC är evigt 
tacksamma för. Kuriosa: Den skeppare som har flest inskriptioner i ’Böttnapokalens Vandringspris” är 
Hampus Appelgren med 4 vinster. Föga förvånande kanske.  
Som vanligt var det strålande sol och perfekta förhållanden när startskottet för Böttna Race ljöd över 
Stenbroviken och 10 ekipage korsade startlinjen. Starten var intensiv med många taktiska drag och 
högljudda kommandon. En halvtimme dessförinnan hölls ett ovanligt skepparmöte. Förutom 
sedvanlig genomgång av kappseglingen - banläggning, startprocedur, ansvars- och 
säkerhetsföreskrifter osv - informerades och diskuterades pandemin. Ingen ’After Sail’, inga 
riskgrupper på plats, vikten av att hålla avstånd, att handsprit fanns tillgängligt mm. Tråkigt, men 
viktigt och nödvändigt. Stämningen höjdes när vi uppmärksammade Böttna Race jubileum för sitt 
30:e startskott med applåder till familjen Hedberg / Spindler som arrangerat denna kappsegling 
sedan 1991, och en flaska skumpa till medarrangör och hamnkapten Sven Frisell som varit med sedan 
tidigt 2000. 

 



 

 
 

Trots allt genomfördes en kort avslutande prisceremoni där vi som värdig slutsegrare i denna 
jubileumskappsegling hittade Krister Torsell (av Hellström kallad ”Kungen Kribba”) och som därmed 
ristar in sig i Böttna Pokalen för fjärde gången. Tangerat rekord! 
Välkomna tillbaka alla kappseglare och publik till Böttna Race 2021.  
Race Director 
Johan Spindler 
 
 
Runmarö Runt 2020 

Pandemin gjorde att vi inte kunde samlas för skepparmöte som sig bör, utan seglarna fick i stället 

seglingsföreskrifterna digitalt. Nyckfulla vindprognoser gjorde val av bana och förväntad vindstyrka 

chansartade, då seglingsinstruktionerna behövde komma seglarna tillhanda dagen före start. 

Seglingen gick i år medurs runt Runmarö och med resultatet i hand verkar det dock ha blivit 

tillräckligt rätt. 

Start- och mållinje lades förtjänstfullt av Tomas Hellström utanför Forslunds brygga i Styrsvik. På 
bryggan var seglingsledningen samlad med Ralph och Liselotte Mohlin, Pär och Anne Johanson. Anne 
och Håkan Forslund övervakade det hela. Seglingen kunde genomföras i strålande solsken och 
långsamt ökande vind kring väst med 27 startande båtar av 32 anmälda. 
Starten gick bra för de flesta, även om flera ekipage fick segla åtskilliga sekunder efter ideal starttid 
innan startlinjen passerades.  
Seglingsledningen väntade ivrigt på att se de första båtarna komma seglande från Franska Stenarna. 
Första båt över mållinjen var Ulf Andersson med S30 Yasmin, vilka därmed kunde koras till segrare i 
2020 års Runmarö Runt. Peter Melander i Expressen Tillflykten seglade in som tvåa endast 34 
sekunder senare. Därefter passerade Malin Groth med T-30:an Plus mållinjen efter ytterligare 34 



 

sekunder. Årets Rookie blev Benjamin Bultman som med en lånad Laser seglade in på en mycket 
hedrande tionde plats. 
Varma gratulationer till pristagarna! 
Prisutdelningen genomfördes genom enskilt besök av pristagare hos Håkan Forslund där hurrarop 
utdelades tillsammans med pokaler. Bortförklaringar och andra spännande kommentarer får sparas 
till ett mer normalt år. 
 
Väl mött igen 2021! 
Seglingsledningen 
 
 

 



 

 
 
 
Robline Solo Challenge 

RYC har sedan tidigare stått som arrangerande klubb för denna tävling som är ett endagars 

soloäventyr i dagsljus. Att segla solo utan navigatör, taktiker, trimmare och fördäcksgast gör 

utmaningen större och seglingen mer aktiv. Av 55 anmälda skeppare till Robline Solo kom 47 till start 

och fick en skön segling utanför Sandhamn i sanslöst broschyrväder. Först i mål blev Corsair 31 Jena 

med Bertil Claesson som startade näst sist. Vann gjorde Johan Grim i Seaon 96 trimaranen 

Hummingbird, sju minuter snabbare på omräknad tid. SRS 1,225 avgjorde till Johans fördel. 

 

Boj bojs kräftkör 

Kräftköret genomfördes traditionsenligt med skepparmöte på bryggan hos Beje Forslund i Söderby. 

På kvällen var det påbjudet kräftknytis för alla hugade medlemmar!  

 

GranPrix 

Den årliga Skärgårdskappsegling för alla initierad av Gransegel där RYC står som arrangör gick av 

stapeln den 20 september med 28 deltagare. På första plats totalt sågs Peter Forslund i BojBoj. 

  



 

 
 

Allsvenskan i Segling 

Allsvenskan har funnits i några år och genomförs normalt som fyra sprintregattor på olika orter för de 

18 klubbar som kvalat in. Under 3 dagar seglas det 15 kappseglingar per team, i två regattor på 

försommaren och två regattor på förhösten. År 2020 var RYCs första år som inkvalad klubb, men vi 

saknade tillgång till relevanta träningsbåtar. Därför anskaffades ett träningsabonnemang i J/70 hos 

KSSS på Baggen, tack vare god vilja från våra vänner i KSSS. Tyvärr blev vårens seglingar inställda med 

hänvisning till Corona-pandemin. Under hösten däremot seglade våra två besättningar framgångsrikt 

i Örnsköldsvik och Västerås. Först ut var Hampus Appelgren, Tomas Westerbrand, Hobbe Wärnegård 

och junioren Alice Joneborg. Genom stabilt seglande av det ganska unga men erfarna laget lyckades 

man utmana de båda kungliga klubbarna GKSS och KSSS med sin bronspall-plats. I Allsvenskans andra 

och sista regatta 2020 i Västerås deltog våra rutinerade medlemmar Peter Forslund, Tomas 

Hellström, Axel Forslund och Eva-Stina Forslund. De lyckades efter tuffa race med sin elfteplacering 

ordna en slutplacering för RYC som 6:a av 18 klubblag. Ett lyckat första år i Allsvenskan som 

garanterade en plats till nästkommande säsong. Superkul och starkt! Med blodad tand från 2020 har 

styrelsen fattat beslut att Runmarö Yacht Club deltar med en god satsning även 2021. 

  

Team Hampus på pallen i Ö-vik, tre av seglarskolans instruktörer + taktiker Thomas W 

Team Forslund in action i Västerås 

 



 

Runmarö Mini Archipelago Laser Raid  

Tioårsjubilerande RMALR genomfördes i absolut propagandaväder! 
Lördagen den 19 september gick så den tionde(!) upplagan av RMALR av stapeln. Seglare och 
funktionärer samlades traditionsenligt i svinottan på Jerkers udde för skepparmöte, prepp av båtar 
inför bogsering till banområdet och en tämligen nödvändig kopp kaffe. Kursen ställdes mot 
Hallskärsarkipelagen, strax nor om Långviksskär. Sex etapper hade planerats av tävlingsledningen. 
Vädret såg ut att bli rena smällkaramellen med en klarblå hög septembersky. Möjligen kunde det ha 
fått blåsa aningen mer än vad prognosen sa vid tiden för etappbeskrivningarnas presstopp. Men 
snudd på t-shirtsegling är svårt att klaga på! 
 

 
 

 



 

 
 
Sex etapper, som sagt, var planerade i krokarna kring Hallskär och Utterkobb och det verkade som 
om svårighetsgraden på navigationen hade skruvats ned något sedan ifjol. Några lättnadens suckar 
kunde höras tror jag bestämt va? Stationär start- och mållinje för hela dagens seglingar lades inne i 
Hallskärsbassängen. Södersundas Hopp satte tonen redan i de inledande banbenen och verkade 
tycka det var roligare att segla fort än att segla långsamt. Det var ett bra recept tydligen, då det ledde 
hela vägen till totalsegern. Grattis till Fredrick och Peter! Inte värst mycket efter kom Rickard Marcks 
och Krister Torssell i år under nytt düskklingande namnet ”Pulverkuss”. Bronset kneps av laget med 
det missvisande namnet ”Rookies”, beståendes av rävarna Thomas Jönsson och Niklas Beckvid. 
Liksom efter förra årets upplaga kan man nog med fog hävda att alla nog var vinnare en dag som 19 
september 2020. Hallskär nästan för oss själva. Solen i nyllet. Lättvindssegling varvat med 
mellansnack i följebåtar över en varmkorv. Och visst flög det väl förbi en havsörn? 
Traditionsenlig after sail på Jerkers Udde med burgare, en pilsner och bastubad för de hugade. 
Regattamiddagen i den Hellströmska gillestugan i Uppeby. Väldigt uppskattat av alla! 
Resultat: 
1 Södersundas hopp Peter Forslund / Fredrick Marelius 
2 Pulverkuss Rickard Marcks / Krister Torssell 
3 Rookies Thomas Jönsson / Niklas Beckvid 
4 Plogbilen Thomas Finne / Petter Hansson 
5 No Hope Tomas Hellström / Alexander Hellström 
6 Havstulpanerna Max Hellström / Calle Hane 
7 Botten Upp! Ulrika Mohlin / Per Stenhammar 
8 7:e inseglet Masen Blomqvist / Lasse Johansson 
 
Tack för denna gång och väl mött till RMALR 2021! 
Calle Hane 
 
Höststorm 

Med 13 Lasrar på startlinjen och lika många taggade kappseglare kunde 9 sprint-race genomföras 
den 17 oktober, i strålande höst-sol. Fjärden utanför Jerkers udde bjöd på utmanande förhållanden. 
En byig sydvästvind som skiftade riktning tvingade även de mest rutinerade rävarna till att ta fram 
alla ess ur rockärmen.  
Vi kunde också glädjas åt ett mycket fint besök med 3 vassa seglare från vår vän-klubb, Djurö 
Jolleseglare. Sofia, Lorenz och Rolf visade hur det skall gå till! Lorenz på en 3e plats totalt och Sofia 
med en spik i femte seglingen. Vid prisutdelningen kunde vi hylla Peter Forslund som segrare tätt 
följd av Fredrick Marelius på 2a plats. Vi avslutade med mingel runt grillen, hamburgare och dricka 
samt bastu för de som behövde värma sig ytterligare. 
Seglingsledningen tackar alla kappseglare för strålande prestationer på banan! 
 

   



 

RYC Kappseglingsstipendium 2020 

Syftet med Runmarö Yacht Clubs Stipendiefond är att främja och stödja RYC:s ungdomar och deras 
deltagande i kappsegling. Stipendiefonden riktar sig främst till unga lovande ungdomar och deras 
deltagande i olika kappseglingar för RYC:s räkning, både på hemma- och bortaplan, inom ramen för 
sin kappseglingssatsning. Ändamålet med stipendiet är att utgöra ekonomiskt bidrag till stipendiaten 
i samband med kappseglingsutövandet, exempelvis avseende startavgifter och materialkostnader. År 
2020 delades 10 000 kronor ut till Ida Elving. Här berättar Ida om sig själv och sitt seglingsintresse: 

Jag heter Ida Elfving och är 16 år. Jag är väldigt glad och tacksam över att i år ha tilldelats RYC:s 
kappseglingsstipendium.  
Jag började segla optimist på RYC:s seglarskola. Efter en mycket rolig tid på Runmarö föreslog 
Hampus Appelgren för mig att jag skulle börja träna segling, vilket jag gjorde på Boo SS. Efter mycket 
hård träning kvalificerade jag mig till mitt första internationella mästerskap, JNoM i Estland. Därefter 
började jag träna och tävla för KSSS. Under min tid i optimisten kvalificerade jag mig till EM 2018 i 
Holland och samma år till Lag EM i Italien där vi tog EM - silver vilket var otroligt kul och en väldigt 
bra erfarenhet. Vid nyår samma år fick jag också möjligheten att åka till Monaco på en lagtävling där 
vi tog ett brons. 2019 kvalificerade jag mig till EM i Frankrike och Lag - EM i Italien. Detta år var mitt 
sista år i optimisten och jag avslutade med att tillsammans med mitt lag ta ett silver på Lag SM. 
Optimistseglingen var en väldigt rolig tid som för mig startade på Runmarö. Det jag har lärt mig är 
att segling kräver väldigt många träningstimmar men det är helt klart värt det, då jag tycker att det 
är så fantastiskt roligt. 
I slutet av sommaren 2020 flyttade jag till Motala för att börja på seglargymnasiet. Det är väldigt kul 
och lärorikt med mycket träning, tävling och kompisar, men även utmanande att bo själv. 
Under 2020 började jag att segla 29:er, som är en tvåmansbåt där jag är rorsman och Ellen 
Fredriksson är gast. Det är en rolig och snabb båt som kräver mycket boathandling för att kunna 
segla den snabbt. I höstas tog vi tillsammans brons på JSM i 29:er tjej. 
I somras var jag med på Runmarö Runt på S30 Yasmin tillsammans med min pappa, lillebror och Uffe 
Andersson där vi tillsammans tog förstaplatsen, vilket var väldigt kul. Runmarö runt är en rolig tävling 
som jag har varit med på flera gånger i olika båtar. Det var extra roligt att vinna en kappsegling i en 
kölbåt eftersom jag annars oftast seglar jolle.  
Stort tack för kappseglingsstipendiet! Det kommer hjälpa mig mycket i min fortsatta satsning på 
seglingen. 
 
Ida Elfving 
 

   



 

 

Generösa gåvor 

Under hösten 2020 tog RYC tacksam emot en generös donation på 200 000 kronor från en givare som 

vill vara anonym. Donatorn uppskattar att ungdomsverksamheten i RYC utvecklas, gärna med fokus 

på kappsegling. Donatorn har också pekat på att donationen ska ses som en belöning för det goda 

arbete som genomförts i RYCs verksamhet under årens lopp. Mot denna bakgrund har RYC som 

avsikt att skapa en tydlig plattform för att engagera och samla ungdomar till segling för nöje och 

genom kappsegling, under RYCs flagg. Styrelsen har påbörjat arbetet med att ta fram en 

handlingsplan för att utveckla ungdomsverksamheten i linje med donatorns önskemål och i enlighet 

med RYCs anda. 

Klubben fick också glädjen och förmånen att emotta en Zoom 8 i toppskick från medlem Jonas 
Grander, för många känd som skeppare på Matador. Zoom 8 :an ger fina möjligheter för våra juniorer 
att prova på en racig uppföljare till Optimisten! Ett stort och varmt tack till Jonas! Zoom 8 är en 
enmansjolle med ett storsegel och ses ofta som ett mellansteg mellan Optimistjollen och större och 
mer fysiskt krävande båtar som till exempel E-jollen. Den är lättseglad och en kul fortsättning för dem 
som börjar växa ur Optimisten.  

Vår ordförande Håkan Forslund har lämnat oss 

I skrivande stund - en kort bit in på 2021, har Håkan Forslund, klubbens grundare, eldsjäl och 

mångårige ordförande, nyligen lämnat oss i stor sorg och saknad. 

Det var Håkan som, då 28 år gammal, våren 1991 tog initiativet till bildandet av RYC vid ett av honom 

organiserat möte i ”vita Snickarglädjen” i Gatan. Håkans idé var att det vore bättre att ha en egen 

klubb för seglarna på ön än att man kappseglade för en klubb som man hade lite gemensamt med i 

övrigt. I familjen kretsade det mesta redan kring segling och man entusiasmerade snart också hela 

kompiskretsen på ön att segla 606. Både ungdomar och vuxna. Med ett 10-tal aktiva 606:or måste 

klubben blivit världens kanske största 606-fleet. Så ”säljjobbet” gick strålande redan från början! 

RYC bildades formellt vid klubbens första årsmöte i hembygdsgården långfredagen den 29 mars 

1991. Håkan Forslund har sedan dess, med kortare gästspel av andra, varit klubbens ordförande. Det 

har varit imponerande att se hur Håkan både vunnit respekt hos alla han mött och också fullkomligt 

naturligt entusiasmerat sin omgivning att bidra med kraft och idéer till klubbens verksamhet och 

utveckling. När jag engagerades i klubbens styrelse för 24 år sedan samlade Håkan och familjen i 

klubbens namn varje vår stora delar av den svenska 606-eliten till en tidig säsongstune-up-regatta 



 

med hemmet i Styrsvik som bas. År efter år. När Håkan med flera seglare bytte till den ny klassen 

CB66 Racer arrangerades samma tune-up för den klassen under flera år. Sedan fortsatte säsongen 

med det vi kallade by-seglingar i LYS. Styrsviks Race, KM i Styrsvik, Gatloppet (Gatan), Böttna Race 

(Långvik) och Runmarö Runt med Nore som bas. Varje kappsegling opretentiöst arrangerad av 

seglare i byn. Sedan har Håkan på ett väldigt ödmjukt och lyhört sätt fortsatt att leda klubbens 

utveckling med utgångspunkt i vad seglarna på ön haft för inriktning och intresse. Det nätverk som 

Håkan som seglare och person byggt upp i Sverige har sitt tydliga bevis i den attraktionskraft hans 

klubb haft på seglingsentusiaster från när och fjärran både för deltagande i våra regattor eller bara 

som sympatisk plattform för deras kappseglande. RYC har idag fler än 400 medlemmar, en 

välutvecklad klubbanläggning på Jerkers Udde, en välskött modern flotta, verksamheter alltifrån 

Sjöbus för de yngsta, seglarskola för unga och vuxna, minst ett halvdussin attraktiva årliga 

kappseglingar, deltagande i Allsvenskan i segling och många aktiva seglare i nationella och 

internationella kappseglingar. Detta har åstadkommits under Håkan Forslunds ledning och med hjälp 

av de goda och hängivna medarbetare som Håkan samlat kring sig. Vi kommer att göra allt för att 

bevara Håkans anda i klubben samtidigt som vi bär med oss våra ljusa minnen av honom. 

För Runmarö Yacht Club 

Björn Appelgren 

    

 

 

 

 

 



 

Medlemmar: 
Per 2020-12-31 hade RYC 423 betalande medlemmar varav: 250 familjemedlemskap, 173 enskilda 

medlemmar samt Fyra hedersmedlemmar. 

Båtbeståndet: 
RYC innehar för närvarande: x 9 Lasrar, x 2 RS Quest, x 1 Zoom 8,  x 3 Optimistjollar, x 1 Hobie Cat, x 1 

Flipper, x 2 snurrebåtar 

Styrelsen gm Sanna Jönsson Käll, Stockholm i februari 2021 

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