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1) Skärgårdscupen 2015   återblick   

  Startande båtar:  2015  (2014)  (2013) 

BarösundsRegattan (FBS) 30/5.    9 14  13 

St:Anna Regatta (NSK)  13/6 10 8  

Arköregattan (NSS) 1/8. 7 8 14 

WOR (WSK/GrSS) 8/8. 18 22 25 

Kalvholms Regattan 15/8 14 

Trännö runt (SBS) 22/8. - 6 9 

Harrys Race (FBS) 29-30/8 17 20 

Höstköret (GrSS) 5/9  4 6 14 

 

Generellt kan vi konstatera att det blåsiga/ostadiga vädret gjorde att det blev lite färre båtar 

än normalt ex. Barösundsregattan och Höstköret. Antalet föranmälda till TrännöRunt var för 

lågt (<3), så det var bara att ställa in. I övrigt fungerade det bra.    

 

 

2) Synpunkter från seglare 

  - Fler Doublehand tävlingar. 

   Det är upp till klubbarna att anordna singel/double hand tävlingar, inget som ÖDSF  

   arrangerar.   

  - Öka fokus med färre seglingar i cupen. 

   Vi diskuterade detta men kom inte fram till att det skulle göra någon skillnad. 

  - Undvik konflikter med närliggande seglingar (ArköRunt)  

   Varje år försöker vi undvik krockar men ibland går det inte.  

  - Marknadsföring. 

   Facebook verkar vara det bästa sättet at nå ut, fler klubbar fixar FB sidor.  

   Mailing lista till alla seglare med information. 

   Här måste klubbarna bli bättre.   

     

3)  Skärgårdscupen 2016 

  Mötet bestämde att vi skulle fortsätta med Skärgårdscupen även 2016 

  det finns inte så många alternativ för att försöka hålla bredden uppe, 

 

4) Tävlingar 2016 

Det gick inte att undvika krockar i årets planering, WOR och KalvholmsRegattan 

(KR) var planerade till 13/8 , Alt 1 WOR 13/8 och KR är inte med i SC , Alt 2 KR 

seglas den 6/8 och Arkörgattan stryks. Vi får se vad FBS kommer fram till. 

Seapilot2Star 30/5 - 2/6 (prel) kommer inte att påverka, (träning på 

Barösundsregattan) , samt Arkörunt 20/8 och Byxelkroken 17/9 . 

ORCi kommer att seglas 3/9  (påverkar troligen inte HarrysRace. 

2015-12-14 : Det vart Alt. 1 varken WOR (GrSS) eller KR (FBS) kunde byta tid så  



KR utgår från Skärgårdscupen.   

 

Preliminära tider och tävlingar: 

28/5 BarösundsRegattan (FBS) 

11/6 St:Anna Regatta (NSK)    

6/8 Arköregattan (NSS) 

13/8 WOR (WSK/GrSS) 

27/8 Trännö runt (SBS). 

3-4/9 Harrys Race (FBS) 

10/9 Höstköret (GrSS) 

 

 Det blir totalt 7 seglingar 2016 , varav 4 räknas  

 

5) Övriga frågor 

Mötet diskuterade hur/om det är möjligt att få alla SC seglingar till nivå blå samt 

sanktionering av dessa. Finns det seglingsledare med rätt kompetens ?  

Sedan belystes frågan som kommer på SSF nästa möte om license avgifter och vad det 

kommer att betyda för våra seglingar om vi höjer status till blå nivå.  

  


