Hej!

Jag heter Eva Forslund. Jag är 21 år och kommer från Runmarö, en ö i Stockholms skärgård.
Just nu arbetar jag på en förskola i Nacka där jag även bor tillsammans med en vän.
Segling är något jag har hållit på med hela livet då familjen och släkten länge varit aktiva
inom segling. Mina första turer i segelbåt var semestersegling med familjens X-99:a och
senare en Scampi. Jag gick även på seglarskola ute på Runmarö och seglade då Optimistjolle,
jag gick sedan vidare med att arbeta på samma seglarskola som instruktör och de senaste två
åren har jag haft rollen som chefsinstruktör.
När jag var omkring 12 fick jag följa med min pappa och farfar, som även kappseglade, på
diverse kappseglingar i Stockholmsområdet. När jag var 14 år seglade jag mitt första Gotland
runt vilket var ett mål jag haft i flera år. Då i en Scampi.

Efter detta har mitt intresse för kölbåtssegling vuxit och jag har sedan dess seglat:
ÅF Offshore Race fem gånger. Två av gångerna med min pappa i en Scampi. Senaste gången
skeppade jag tillsammans med min kusin i Double handed-klassen.
En Sydney 40 i ett projekt min pappa haft tillsammans med två av hans vänner. Vi har sedan
2015 seglat diverse seglingar i Stockholmsområdet, ÅFOR och även deltagit i ett VM och två
EM. I det senaste Europa mästerskapet landade vi på en 13:e plats.
Rolex Middle Sea Race ombord på en Swan 53 med brittisk skeppare och besättning.
J-Cup i Torquay på en J 109, även denna gång med brittisk skeppare och besättning.
Utöver detta har jag varit aktiv inom min klubb på Runmarö. Klubben äger diverse jollar där
Laser har majoritet. Jag har både deltagit och arrangerat kappseglingar i klubben.
Sedan 2015 sitter jag i styrelsen i seglarklubben på Runmarö. Min roll är då som
ungdomsansvarig.

Som sagt arbetar jag just nu på förskola där jag trivs bra men detta är inte vad jag ser mig
själv göra om ett år. Just nu funderar jag att välja ett nytt arbete, alternativt börja studera eller
resa.
Jag kan se att skulle passa hos er då jag är driven och brinner för frågor om ungdomar inom
segling och även hur man kan öka intresset för kvinnor inom segling. Då jag varit aktiv kring
både jollesegling och kölbåtssegling har jag en bra inblick i hur det är att komma både som
ungdom och som tjej i olika seglingssammanhang. En klar fördel om man ska arbeta med
dessa frågor.

Hoppas ni tycker detta är intressant, för det tycker jag.
Eva Forslund

