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Verksamhetsberättelse för Upplands/Gästriklands
Seglarförbund 1 oktober 2017- 30 september 2018

Organisation

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Klas Elwinger
Sekreterare: Ulla Lennmarker
V. ordf. och juniorledare: Oskar Röös
Kassaförvaltare: Kenneth Alness
Övriga ledamöter: Andrea Glerup, Tomas Persson och Gunnar Larsson
Övrig funktionär har varit Ingela Alness som skött bokföring och kansli.

Medlemmar

16 klubbar är anslutna till förbundet. Distriktet sträcker sig från Gävle i norr till Bålsta i söder,
Norrtälje i öster och Enköping i väster. Verksamheten i klubbarna omfattar hela spektret från
seglarskola i den lilla klubben, kappsegling på klubb till nationell/internationell nivå med alla
båttyper från Optimistjolle till LYS kappsegling med kölbåtar.

Medlemsinformation och medlemskontakt

Information till medlemmar har mestadels skett genom e-post till styrelser enl. uppgifter på
klubbarnas hemsidor samt nyhetsförmedling genom hemsidan
http://www.svensksegling.se/Distrikt/upplandsgastriklandsseglarforbund/ .

Möten och representation

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden varav ett konstituerande möte.
Ordförande och sekreterare deltog i SSF’s årsmöte och Seglardagen 17 mars. Ordföranden
representerade vid Upplands Idrottsförbunds årsmöte 14 april.  Ordföranden med hustru
deltog vid Enköpings Segelsällskaps styrelses sommarmiddag 1 juni.

Kappsegling

Kappsegling på högre än lokal nivå har förekommit på Ekolnklubbarna och Gefle Segel
Sällskap (VM).

UG Cupen. I år blev det tre tävlingar (KOJK, UKF och SiBK), dvs färre än tidigare år. I
sammandraget räknades alla tre regattorna där det varit minst tre deltagare i resp. klass.
Nytt för i år var att åldersgränsen för rangordning i totalen var sänkt till 12 år. För de som är
yngre än 12 år gäller SSF’s Gröna kappseglingsregler.

I stället för många UG seglingar med förhållandevis få deltagare var avsikten att i stället
också delta på tävlingar med större startfält i närområdet. Valet föll härvid på JKV Köret i
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Västerås 6/5, Stockholms Cup i Danderyd 3/6 och Stockholms Cup i Kvarnsviken 15/9.
Deltagandet i dessa tävlingar såväl som UG Cuperna från distriktets klubbar har dock varit
oroväckande lågt. Totalsegrare i UG Cupen Optimist blev Tyra Söderman (UKF), Laser Emelie
Nordin (KOJK), E-jolle David Mårsäter (UKF) och Feva Ebba Ettemo/Hanna Lundgren
USS/ESK).

DM. Upsala Segel Sällskap stod för Distriktsmästerskap för kölbåtar (606, IF, Neptunkryssare
och Finnjolle) i samband med USS Regattan 9-10 juni. DM för övriga jolleklasser
arrangerades av SiBK i samband med UG Cup 3 25 augusti. DM för E-jolle och Feva fick en
andra chans och genomfördes i samband med UKFs höstregatta i oktober. Samtliga resultat
återfinns på förbundets samt berörda föreningars hemsidor.

Division 1/Allsvenskan. USS arrangerade 5-6 maj den första delseglingen av två i Region Ost
med 606 båtar 5-6 maj. Totalsegraren erhåller plats i Allsvenskan nästkommande år. Segling
nr 2 gick på Värmdö under augusti i C55. USS blev totalsegrare och deltar härmed i
Allsvenskan 2019, samtidigt som ESK åkte ur och får kvala nästa år om man vill återerövra en
plats. I maratontabellen som omfattar 4 säsonger ligger ESK på en hedervärd 5:e plats.

VM. Gefle Segel Sällskap arrangerade VM för klassen 2.4mR med 72 deltagare från 10
länder. Stellan Berlin från Stockholm erövrade härvid sitt 11:e VM guld.

SM. SM och Klassmästerskap för juniorer i 2-krona genomfördes gemensamt av USS och UKF
22-23 september på Ekoln. Guldet hemfördes för tredje året i rad av Björn Sandberg (JKV), i
år med gasten Maja Wikman. Av 30 startande var det 14 juniorbesättningar och 8
”blandade” typ far/dotter/son.

I A22 klassen bärgades i Alingsås ett SM guld av trion Gustav Holst/Tony Karlsson/Reine
Svensson, Ekolns Segelklubb. Årets inteckning i Neptunkryssarpokalen fick Staffan Eklund
och Erik Mattsson Upsala Segel Sällskap.

Juniorverksamhet

Seglarskolor. Av SSF certifierade seglarskolor finns i nio av distriktets klubbar (ESK, ESS, GSS,
GMSS, KOJK, NSS, SiBK, UKF och USS). De pågår vanligtvis endast några veckor under
sommarlovet i anslutning till terminsslut och -start. Några klubbar har haft positiva
erfarenheter av att inbjuda till seglarskola även under terminerna.

Gratis Drop in/Prova på segling. Ett initiativ som väckte viss uppmärksamhet och särskilt
förtjänar att omnämnas var den ” Gratis Drop in/Prova på segling” som iscensattes av UKF
med assistans också av USS. Bidrag söktes från kommunen som i sin tur fått statliga medel
via socialstyrelsen i syfte att ”stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja
integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social
bakgrund”. Verksamheten pågick 9-16 må-fr under tre juliveckor då sommartorka tyvärr
annars bukar råda i våra hamnar. Inte minst det varma vädret bidrog till att 20-40 barn per
dag dök upp, flera återkommande. Gratis fika och enkel lunch ingick. Samtidigt perfekt
sommarjobb för tränare och ledare till konkurrenskraftig ersättning.

Uppstarthelg och -läger. I förbundets regi ordnades en uppstarthelg i mitten på mars och ett
uppstartläger 1 maj som lockade 14 seglare från fyra klubbar fördelade på klasserna Opti,
Feva och E-jolle. Marseventet leddes av Mattias Karlsson och 1 maj var Oskar Röös tränare
för Opti och Mattias Karlsson för övriga.
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Utbildning

Kappseglingsaktiviteterna inom förbundet återspeglar tillgången på funktionärer. Flertalet
klubbar saknar behöriga seglingsledare och domare och intresset för sådan utbildning syns
låg enligt negativa eller uteblivna svar på en enkät skickad till alla klubbar. En utannonserad
kurs för seglingsledare fick ställas in p.g.a. inga anmälningar.

Bättre är då tillgången på ungdomstränare, där möjligheten till extrainkomster sannolikt
utgör dragningskraft. I en tränaregrönkurs i Uppsala under april deltog 14 ungdomar, några
också från angränsande distrikt. Kursledare var Mattias Karlsson och Jonathan Ålander.

Sailcoach

Förbundet har under året i samverkan med SSF fått en sailcoach, Mattias Karlsson. Mattias
har gått seglingsgymnasium i Ängelholm, läst på tränarlinjen på Gymnastik och
Idrottshögskolan och Psykologprogrammet på Karolinska Institutet. I det civila jobbar han
som psykolog. Mattias har under några år varit tränare på UKF och är väl känd och mycket
uppskattad av Uppsalas juniorer. Mattias har följt med som coach i E-jollarnas elitserie där
det varit deltagande från förbundet och stött KOJK i sin klubbutveckling.

Mattias har följande tankar om två centrala frågor:

Vad tycker du är det viktigaste i en klubb?
För mig är det viktigaste i en klubb att det finns en trygg, inkluderande och positiv miljö där
inlärningsglädje (och generell glädje) får vara centralt.

Vad tänker du att du kan/vill stötta klubbarna i Uppland/Gästrikland med?
Min vision är att skapa förutsättningar så att ungdomar ska vilja stanna kvar i sporten. På så
sätt tror jag att Uppland/Gästrikland får goda möjligheter att producera både en fantastisk
bas för segling i Sverige samt seglare på OS-nivå i framtiden. Det är en fin region med många
fina seglingsvatten och människor. Jag ser verkligen fram emot att hjälpa er framåt.

Kontakt: mattias@passionsfrukt.nu

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god. Intäkter under 2017/18 uppgick till kr 242350, varav 140000
från JSM överskott och 86490 i medlemsavgifter. Kostnaderna uppgick till kr 60295. USS
beviljades bidrag med 20000 från JSM medlen till upprustning av deras 606or inför Div1
kvalet. Årets resultat uppgick till kr 182114. Bankmedel uppgick till kr 789193.

Lärdomar

Lärdomarna vi fick med oss från 2017 var: Synas mer i media, UG Cup i samband med
seglarskola, engagera klasstränare/coach. I viss mån har vi nog levt upp till detta i
Ekolnklubbarna, men har haft svårt att nå ut till övriga distriktet. Intresset från juniorer att
fortsätta segla efter seglarskola och delta i seglingar utanför den lokala nivån är fortsatt
svagt. Färre UG cuper till förmån för deltagande i närliggande större tävlingar har inte gett
önskat resultat. Här får vi nog vara lite självkritiska genom att vi inte tillräckligt pushat för
detta.
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En tro att ökade valmöjligheter mellan båtmaterial skulle öka intresset för segling har gjort
att många föreningar idag förutom optimist också kan erbjuda flermansbåtar, t.ex. Feva, 2-
kr, 29-er, C55, 606. Det innebär att många juniorer lämnar optimiststadiet innan de är
mogna för det samtidigt som antalet jollar på sjön halveras, vilket snarare riskerar minska än
ökar intresset. Att som nybörjare äga sin egen optimist kan aldrig vara fel.

Flera föreningars hemsidor är dåligt underhållna, man tar inte del av eller exponerar inte den
information som utgår från SSF och DSF. Sex klubbar använder inte IOL för hemsidan.

Det behövs fler kappseglingar över lokal nivå men många föreningar har inte
funktionärsunderlag för det. Det finns i förbundet 13 seglingsledare på nationell nivå (röd)
varav nio i uppsalaklubbarna där flertalet är >70 år. Det finns 8 med blå licens, också här med
uppsalatyngdpunkt. Flera klubbar saknar helt licensierade seglingsledare. Bristen på domare
är än värre, två blå (en förhandlings- och en direkt-) i Gävle och tre i Uppsala (en röd förh/dir
och två blå förh). Det behövs således en kraftfull satsning på utbildning. Kurser är dock bara
halva vägen, vi måste också motivera till deltagande. Tränarutbildningar måste fortgå
kontinuerligt för att fylla på kompetensen efter de som succesivt som försvinner.

Uppsala 2018-11-05

………………………… ……………………… ………………………

Klas Elwinger Oskar Röös Ulla Lennmarker

………………… ……………… …………………

Kenneth Alness Andrea Glerup Tomas Persson

…………………

Gunnar Larsson
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