Verksamhetsberättelse för Svenska Optimistjolle Förbundet 2015.

2015 har varit ett bra men turbulent optimistjolleår!
Styrelsen har under året haft 13 styrelsemöten och en arbetsgrupp inom styrelsen har jobbat med att
modernisera våra stadgar. Ett färdigt förslag på nya stadgar presenteras årsmötet i februari 2016.
Styrelsen har också försökt fokusera på att skaffa fler sponsorer till Svensk Optimistjollesegling och
detta har resulterat i att vi under året fått in ca. 30 000:- i sponsorintäkter. Under hösten har ett av
de mera tidskrävande projekten varit att flytta vår hemsida till Seglarförbundets nya plattform. Detta
blev klart undet december månad och vi har nu ett nytt och modernare utseende på vår hemsida.
Vi bestämde att ställa in årets Riksläger dels till förmån för regionala aktiviteter och dels p.g.a. att
almanackan var väldigt full under våren då påsken var sen och första Rikskvalet seglades första maj
helgen.
Rikskvalen seglades tre helger under maj och juni och efter avslutat kval stod Fabian Magnusson från
RÖSS som segrare och 43 seglare var uttagna till våra representationslag.
Helgen efter sista Rikskvalet började JSM i Båstad. Ca 270 optimister deltog och vann gjorde Alice
Moss från LESS bland tjejerna, Eskil Jonasson från RÖSS bland killarna och Max Zetterström från
BoSS vann XS klassen.
Det blev en kappseglingsledig helg för seglarna efter JSM och sedan kom det första Regionskvalet
sista helgen i juni.
Under sommaren seglades det många både stora och små regattor på lokal nivå med mycket bra
deltagarantal.
Under sommaren seglades också både EM och NM. På EM blev Johanna Edh bästa svenska tjej på
nionde plats och de övriga tjejerna kom på 23 och 67 plats. Bland killarna blev Ludde Lindqvist bästa
Svenska kille på 19 plats och de övriga svenskarna blev 21a, 28a, 92a och 100a. EM gänget seglade
senare på hösten LAG EM och blev där 3e nation!

På NM blev bästa svensk både på kill och tjej sidan 4a. Bland tjejerna var 5 av de 10 första svenskar
och bland killarna var 4 av de 10 första svenskar. Det svenska tjejlaget vann lagseglingen på NM och
killarna kom på 3e plats.
På sensommaren seglades VM i Polen och bäste Svensk blev Marius Westerlind på 13e plats. Övriga
svenska placeringar: Oscar Engström 50, Alice Moss71, Eskil Jonasson 115 och Fabian Magnusson
125.
På sensommaren seglades de två resterande regionskvalen och vi kan med glädje konstatera att 278
seglare deltog i någon av de 15 regionskvalsregattorna som seglats runt om i Sverigre jämfört med
265 i fjol. Regionskvalen seglades både på klubbar som av tradition brukar arrangera dessa regattor
men även på nya ställen så som t.ex. Skanörs Båtklubb i region 4.
I samband med sista regionskvalet i region 5 avslogs några protester vilket resulterade i att dessa
överklagades till SF, vilket i sin tur gjorde att slutgiltig resultatlista ej kunde presenteras förrän i
november.
Efter regionskvalen började seglarna fokusera på lagsegling och som ett led i vår satsning ”Vision
Dubbla” var vår klasstränare både i region 1 och region 4 för att hålla lagseglingsträning.
Det som av många betraktas som årets höjdpunkt, Lag SM, seglades i Hjuvik och vinnare blev LESS. I
samband med Lag SM delades SOFs pris till ”Årets Rockie” ut till Hanna Maurer KSSS.
I samband med Svenska Seglarförbundets ”Träffen” delades SOFs pris ”Sigges Stora Pris” till årets
klubb. Detta tilldelades Skanörs Båtklubb.
Under året har Seglarförbundets tydning av RFs dokument ”Idrotten Vill” som behandlar hur barn ska
utöva idrott varit ett het och ständigt återkommande diskusionsämne på styrelsemöten och på
hamnplaner. När SOF i samband med ”Träffen” i november fick ta del av hur SF tänker agera i denna
fråga kunde vi bara konstatera att det kommer att innebära förändringar för svensk
optimistjollesegling och SOF ska göra allt vi kan för att dessa förändringar ska bli så bra som möjligt
både på kort och lång sikt.
När SOF summerar året kan vi också konstatera en liten ökning i antalet medlemar från 2014s 265 till
i år 278. Dock nådde vi inte upp till mål vi satt för ”Vision Dubbla” att öka med 15% så här får vi ta
nya tag och ett ännu bättre arbete nästa år.
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