Verksamhetsberättelse för Svenska Optimistjolle Förbundet (SOF) 2017
När Svenska Optimistjolle Förbundet (SOF) summer 2017 kan vi med glädje konstatera att antalet
medlemmar ökar, från 265, 278, 270 medlemmar de senaste tre åren till 297 i år! Vi hoppas att detta är en
positiv trend även för kommande år….
Optimistjolleförbundet har under året haft 15 protokollförda styrelsemöten.
Efter flera års diskussion beslutade och informerade Seglarförbundet under Träffen 2015 om nya riktlinjer
för ungdomssegling baserat på Riksidrottsförbundets "Idrotten vill". Efter ett 2016 med livliga diskussioner
på hamnplanerna, webundersökning hos medlemmar och en bred arbetsgrupp kring implementeringen av
den s.k. 13-årsregeln blev 2017 det år då regeln genomfördes fullt ut och våra därtill anpassade tävlings och
kvalformat skulle sjösättas.
Utifrån detta är tävlingsbestämmelserna uppdaterade:
• Alla optimistjolleseglare är välkomna att segla regionkval men det finns endast en summerad
resultatlista över sammanlagda kvalserie för de seglare som under året fyller 13 år eller är äldre.
• Seglare från 13 års ålder som deltagit i regionkval samt en ytterligare tävling på distriktsnivå är
kvalificerade att segla rikskval kommande säsong och kan därigenom kvala till internationella
mästerskap.
• Seglare från 11 år får segla rikskval men är ej med på den riksrankinglista som upprättas efter
genomförda rikskval och kan då inte heller tas ut till representationslagen för internationella
mästerskap.
Med utgångspunkt i Idrotten vill har Optimistjolleförbundet även lagt betydligt mer fokus på olika former
av läger. Regionala vårläger har hållits i region 1, 2, 4 och 5. Seglare från Reg 3 deltog i Reg 5 läger.
Regionlägren har mottagits väl och avgiften har tack vare extra bidrag från SSF kunnat hållas låg. Lägren var
välbesökta och totalt under säsongen har 180 seglare deltagit på något av lägren.
Inför Lag-SM arrangerades i region 2 och 4 regionala lagseglingssamlingar för att ge seglarna från mindre
klubbar där det är svårt att få till lagseglingsträning möjlighet att träna inför Lag-SM. Tyvärr var det inte
möjligt att hitta någon lämplig helg för en snarlik samling i region 5 men dialog kring tänkbara lösningar
under 2018 pågår.
Liksom i fjol har det hållits ett nationellt Riksläger under avslutningen av höstlovet. Lägret arrangerades i
Lomma och samlade ca 62 seglare från olika delar av landet.
Klasstränaren för Optimist, Oscar Pantzare, har under året deltagit i många av de olika läger som
arrangerats då de extra klasstränardagar som bekostas av SSF gjort det möjligt för Oscar att delta på flera
aktiviteter.
För att frigöra tid för regionala seglingar och träning, samt reducera resandet för seglarna arrangerades
endast 2 regionkval under säsongen, det första i juni och det andra i september. Totalt deltog 259 seglare
(281 st 2016). Enligt de rapporter som nått SOFs styrelse så verkar arrangemangen runt årets regionkval

fungerat bra. Tyvärr är antalet seglare i region 3 så låg att det inte var meningsfullt att arrangera regionkval
under 2017. De aktiva seglarna i region 3 erbjöds att segla regionkval i region 2 eller 5.
Det nya kvalificeringssystemet till Rikskval resulterade i att antalet seglare under årets Rikskval ökade från
tidigare 104 till drygt 160 seglare. Kvalen genomfördes i grupper vilket fungerade bra men SOF utvärderar
den gångna säsongen och kan inför kommande säsong göra förändringar i formatet. Den sammanlagda
rikskvalslistan, det vill säga endast innefattande seglare som är 13 år eller äldre, har knappt 120 seglare.
Rikskvalen seglades under två helger i Maj och efter avslutat kval stod Calle Lagerberg KSSS som segrare
före Lukas Lindström RÖSS och Melker Brenton KSSS.
Under årets Rikskval arrangerades även ”OptiSOFt” regattor för yngre och mindre erfarna seglare, och
under JSM i Uppsala testades Svenska Seglarförbundets motsvarighet Opti12 för fösta gången. Både
OptiSOFt och Opti12 vänder sig till yngre seglare som erbjudits rejält stöd från coacher som har hjälpt
samtliga seglare. OptiSOFt samlade ett 10-tal seglare per regatta.
Opti-12 under JSM lockade ett större yngre startfält än OptiSOFt. Utvärdering av dessa format pågår som
en del i förberedelserna inför 2018.
JSM seglades i Uppsala med 67 seglare i killklassen och 41 seglare i tjejklassen samt 87 i Opti-12 klassen.
Calle Lindbom (LDSS) segrade i killklassen före Lukas Lindström (RÖSS) och Marius Westerlind (KKKK).
Martina Carlsson (LESS) segrade i tjejklassen före Lova Forssén (KSSS) och Jennifer Öhrnell (LESS).
Under sommaren seglades även många både stora och små regattor på lokal nivå med mycket bra
deltagarantal och vi såg en ny tävling uppstå, Gothenburg Summer Regatta, under slutet av augusti. Bra
deltagarantal redan första året och ett väl genomfört arrangemang lägger grunden för något som
förhoppningsvis växer till kommande säsong.
KSSS OCR regatta i början av oktober hade 174 (162) anmälda optimistjollar från Sverige, Norge och
Finland.
Säsongen avslutades för många med lagsegling och årets lag-SM. Det blev en helg med både mycket vind
och segling och som vanligt ett förstklassigt samarrangemang av Hjuviks BK och Rådasjöns SS. Av totalt 31
lag blev årets vinnare av lag-SM, lag KSSS1 bestående av Calle Lagerberg, Hugo Liljegren, Rasmus Granzin
och Lova Forsén.
I samband med lag-SM tilldelades Alexander Baudin pris som årets Rockie, och KKKK ”Sigges Stora Pris” som
årets klubb. KKKK har under säsongen återigen visat en bra verksamhet med både bredd och elit. Klubben
har de senaste åren tagit ett stort ansvar för svensk optimistsegling med både läger och tävlingar.
Under sommaren arrangerades också VM, EM, Lag-EM och NM.
VM
Till årets VM-Lag kvalificerade sig Calle Lagerberg, Lukas Lindström, Melker Brenton samt bröderna Marius
och Theo Westerlind. Fyra av seglarna var debutanter i VM sammanhang emedan Marius gjorde sin fjärde
VM-start. Tränare var Ton Thörn som till vardags är tränare i KSSS. Inför VM lades mycket tid på
lagseglingsträning. Bl a deltog laget i öppna holländska mästerskapen där man knep en finalplats men
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förlorade mot hemmanationen. Man hade ytterligare ett förberedande läger i Göteborgs norra skärgård för
att dels slipa formen, men också för att seglarna och Ton skulle lära känna varandra bättre.
VM arrangerades i år i Thailand av Royal Varuna Yacht Club och lockade 280 seglare ifrån 62 länder.
Arrangemanget var av högsta kvalitet med en fantastisk organisation, ett fantastiskt klubbhus och ett
fantastiskt boende där seglare ifrån alla länder bodde på ett och samma hotell.
Vindarna var varierande med både lättvind och hårdvind. Tyvärr blev det lite för dålig vind på slutet och två
av tre finaldagar ställdes in pga de lätta vindarna i kombination med det starka tidvattnet. Svenskarna stod
för en stabil insats men i slutändan var de flesta nog inte helt nöjda med sina slutresultat. I lagseglingen
lyckades man ta en hedervärd fjärdeplats, vilket innebar att man var bästa europeiska nation samtidigt som
det var den bästa svenska insatsen på många år, men ändå snöpligt att vara endast en seger ifrån medalj. I
den individuella tävlingen tog sig samtliga in bland de 100 främsta med Calle Lagerberg som bästa svensk
på en 27:e plats.
EM
I årets EM-lag ingick Hugo Liljegren KSSS, Calle Lindbom LDSS, Oscar Lövgren KSSS, Alexander Baudin KSSS,
Martina Carlsson LESS, Sofia Levin Håkansson KSSS samt Lova Forssen KSSS under ledning av coach Charlie
Ekberg som efter några års frånvaro återigen åtagit sig uppdraget som mästeskapscoach. Uppladdning för
laget utgjordes av läger i Norge tillsammans med norska VM och EM laget.
Årets EM arrangerades i Burgas, Bulgarien. Arrangemanget var ett toppenarrangemang och på många sätt
bättre än väntat. Trevlig stad, bra boende och mat samt fantastisk segling i 4-10 m/s sjöbris och sol på
Svarta havet.
Många av seglarna presterade mycket bra och 3 av 4 killar seglade guldfinal där Oscar avslutade mycket
starkt och slutade på en 10:e plats. Två av tjejerna seglade guldfinal.
Lag-EM
Svenska laget bestod av Calle Lindbom, LDSS, Hugo Liljegren, KSSS, Martina Carlsson, LESS och Lova
Forssén, KSSS under ledning av Emil Malmström och Joel Wall.
Lag-EM arrangeras sedan flera år alltid på Lago Di Ledro i norra Italien där vindarna ofta är svaga och luriga.
Det svenska laget inledde starkt och ledde efter första grundomgången och var därigenom kvalificerade för
omgång två. Laget fortsatte segla stabilt och behöll ledningen även efter den andra omgången och fick då
möta Tyskland i semifinalen. Det blev tuffa seglingar men Sverige vann med 2–1 och ställdes därefter mot
Turkiet i finalen. Även finalseglingarna blev jämna och efter inledande 1–1 så kom avgörandet i den sista
finalmatchen som Sverige lyckades vinna! EM Guld!!!
Sammanfattningsvis fantastisk segling under de 27 matcher som Sverige gick under denna regatta. Stort
grattis till laget och inte minst till Emil och Joel som coachat laget under mästerskapet.
JNoM
Uppladdningen inför årets JNoM ägde rum i Lomma, Skåne med ett 3 dagars-läger i början på juli. I år
arrangerades JNoM i Estland, närmare bestämt i Pärnu, en mycket vacker och mysig liten badort ca 2
timmar söder om Tallinn dit färjan anlände från Stockholm. Efter några dagars träning drog tävlingarna
igång. Långa in- och utseglingar avhjälptes med bogsering av medföljande coacher & supportrar. Vindarna
var oftast svaga och kom mest från land vilket resulterade i stora vrid och tryckskillnader på banan.
Upplägget med att anlita 5 coacher (med Jesper Gunneling som huvudansvarig) föll mycket väl ut och är
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något som vi har för avsikt att göra även framöver. Detta gör att alla seglare får bra återkoppling och får
stor möjlighet att utvecklas i sin segling. Förslag på att införa något slags faddersystem mellan nya och
tidigare JNoM-seglare kom som förslag i återkopplingen efter regattan. Tyvärr gick det inte att ordna ett
gemensamt boende vilket, om det går, är att föredra.
Resultatmässigt var killarna starkast med Jonathan Llado Krensler på en total 2:a plats och 8 svenska killar
bland topp 10. Bland tjejerna var Filippa Henriksson bäst med en 3e plats. Glädjande nog blev det storslam i
lag-seglingen där Sverige tog guld, både av killarna och tjejerna! Killarnas lag bestod av Simon Granath,
Rasmus Granzin, Christoffer Hallin, Johan Bengtsson och Victor Björk. Tjejernas lag bestod av Maya King,
Filippa Henriksson, Elsa Aronsson, Louise Zetterström och Jennifer Öhrnell.
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