Årets Arrangör
Utmärkelsen tilldelas den klubb som på ett utomordentligt förtjänstfullt
sätt har arrangerat ett eller flera kappseglingsarrangemang. I
bedömningen skall hänsyn tas till hela arrangemanget, både på
kappseglingsbanan och i land, liksom förberedelser,
informationsspridning och presshantering. SSF:s styrelse utser
pristagarklubben efter förslag från Arrangörskommittén.
Klubben har trots sin ringa storlek på ett inspirerande och engagerande
sätt genomfört världsmästerskap i Zoom 8 för flickor och pojkar.
Den sportsliga delen av arrangemanget levde upp till de höga
förväntningar de tävlande har på ett världsmästerskap.
Vädret till trots, från sol och stiltje till regn, åska och kraftig vind
genomfördes kappseglingen och två nya världsmästare kunde koras.
De sociala aktiviteterna och logistiken runt regattan höll högsta
internationella nivå och fick tävlande och medföljande att trivas och
komma samman under veckan.
Flaggparad genom staden, musikorkester, användande av sociala
media, samlingar, varm mat efter dagens seglingar till alla tävlande och
funktionärer, kvällsdisco, direktrapportering med tracking-system från
banan till hamnområdet är några exempel på det som la grunden till det
lyckade resultatet.
Den avgörande faktorn är dock det otroliga engagemang och kraft som
klubbens funktionärs-team under ledning av Thomas Franzén gav prov
på i samband med regattan.
Årets arrangör är:

Råå Jolleklubb!

Årets ideella ledare
Utmärkelsen Årets Ideella Ledare utdelas varje år till den funktionär/
ledare som under året bidragit till utvecklingen av en klubb, förening eller
arrangemang men kan även tilldelas funktionär/ledare som främjat
seglingen som helhet.
Årets ideella ledare är en nytänkare med målet att seglarna skall ha ett
livslångt intresse i segling. Han är även en ledare för nya instruktörer och
tränare för att få dessa med sig på sina innovativa idéer och få nya barn
att älska segling. Ledaren tänker nytt utifrån barnens perspektiv, får dem
att bli trygga på vattnet och lyfter deras självförtroende på ett smart sätt.
Det är alltifrån mindre segel i optimisten som han tillverkar själv till
barlast i båtarna, egna båtar anpassade för att lära och effektiva
lösningar att komma ut på vattnet. Ledaren tar mycket influenser från
andra länder och han är en ovärderlig eldsjäl för sin klubb.
Årets ideella ledare jobbar ideellt för sin klubb med med målsättningen
att få många seglare på vattnet genom att ge dom rätt start och att skapa
en glädje i seglingen.
Årets ideella ledare är:

Stefan Mälstad, KSSS

Årets tränare
Utmärkelsen Årets Tränare utdelas varje år till den tränare/coach som
under året bidragit med värdefull utveckling av en enskild seglare eller
besättning men kan även tilldelas tränare/ledare för ett lag eller en
förening.
Årets tränare är en mycket värdefull resurs för svensk segling.
Med sin stora erfarenhet och rutin samt förmåga till att se hela seglaren
lyfter han sina seglare till fantastiska prestationer. Han har verkat inom
både SWE Sailing Team och SWE Sailing Challengers och givit av sin
kunskap och stora engagemang. Årets tränare coachade under en 3-

veckorsperiod i september 2017 Max till VM-guld i Finnjolle och Jesper
Stålheim till en 5:e plats i Laser Standard, en unik bedrift inom den
Olympiska seglingen.

Årets Tränare är:

Dayne Sharp, SWE Sailing Team

