Verksamhetsberättelse för Svenska Optimistjolle Förbundet (SOF) 2018
När 2018 summeras för Svenska Optimistjolle Förbundet (SOF) kan vi konstatera att ytterligare en givande,
hektisk och framgångsrik säsong kan läggas till handlingarna. Vi har under året fortsatt med breddaktiviteter där vi t ex genomfört riks- och regionläger. Medlemsantalet är fortsatt bra även om det minskat något
jämfört med förra året. Det finns en bra potential framåt genom att vi ser många yngre seglare som deltar i
den breda klubbverksamheten.
Optimistjolleförbundet har under året haft 14 protokollförda styrelsemöten. Vi har under året lagt ned tid
på att uppdatera tävlingsbestämmelserna både inför rikskvalet och inför Lag-SM.
Klasstränaren för Optimist, Oscar Pantzare, har under 2018 varit fortsatt aktiv och varit med på många av
de läger och aktiviteter som arrangerats. Fortsatt har SOF fått ett antal extra klasstränardagar som bekostas
av SSF vilket möjliggjort Oscars närvaro. Under 2018 har SOF fortsatt att satsa på breddaktiviteter i form av
region- och riksläger. Under året genomfördes regionläger i alla regionerna (med samkörning i region 3 och
5). Oscar Pantzare har varit närvarande på de flesta av lägren vilket varit uppskattat av deltagarna. Vi har
försökt att hålla nere kostnaden för att fler skall kunna vara med på lägren. Årets läger har varit välbesökta
och seglarna som deltagit har haft positiva upplevelser och återkoppling. Lagläger har genomförts inför LagSM i september av BooSS, BoJK och RåSS. Som en uppskattad del av rikslägret var domare Johan Sjöström
på plats, han hade en genomgång med tränarna på fredagskvällen där de bla diskuterade hur regler och gul
flagg bör läras ut. På lördagskvällen hade han genomgång med alla seglare och där bla tränarna visade hur
en protestförhandling kan gå till.
Under två helger i oktober har Oscar även hållit tränarutveckling där han fokuserat på ämnen som
träningskultur, utveckla seglare, genomgångar, lärarskap och att arbeta med föräldrar. Fyra tränare var
med under helg 1 och tre tränare helg 2. Vid varje tillfälle ägnades lördagen åt teori och söndagen åt praktik
ihop med seglare. Tränarna var positiva till upplägget. Inför 2019 finns redan planer att köra
tränarutveckling på motsvarande sätt.
I juni genomfördes ett helgläger för tjejer på KSSS anläggning i Ranängen. Lägret var mycket uppskattat
bland deltagarna och totalt var det 20 seglare som representerade 3 regioner och 6 olika klubbar. Under
lördagen tränade de under ledning av duktiga tränare och på söndagen var samtliga med och seglade i
Stockholm Gil Cup (totalt 90 optimister deltog i regattan) och coachades av ledarna på lägret. Återkopplingen från seglarna och föräldrarna var mycket positiv och många gav en stor eloge till ledarna på lägret.
Detta läger kommer förhoppningsvis att även genomföras kommande säsong.
Rikskvalen seglades under två helger i Maj i Oxelösund och Lomma. Årets rikskval genomfördes av båda
arrangörerna på ett förträffligt sätt även att vindarna var relativt lätta samtliga tävlingsdagar. Totalt deltog
143 seglare och efter alla genomförda seglaringar stod Melker Brenton KSSS som segrare före Calle
Lagerberg KSSS som tvåa och Emil Wolfgang Hjuvik Båtklubb som trea.
JSM genomfördes efter sommarlovet på Baggensfjärden av KSSS med 81 killar och 47 tjejer som deltog i
JSM. Precis som förra året genomfördes även tävlingar i klassen Opti11 som drog totalt 58 seglare. I JSM:s
tjejklass vann Maxine Hjort KSSS före Line Thunman KSSS och Tea Zeeberg Långedrags segelsällskap. Bland
killarna vann Lukas Lindström KKKK JSM före Christoffer Hallin LDSS och Philip Björkman MSS.

Under sommaren seglades många både stora och små regattor på lokal nivå med ett fortsatt bra
deltagarantal. Säsongen avslutades som vanligt med KSSS OCR regatta i början av oktober hade 112
anmälda optimistjollar från Sverige, Norge och Finland.
Lag-SM arrangerades av Lerums segelsällskap sista helgen i september. Efter hårda matcher stod KKKK från
Kullavik som vinnare mot Lerums SS med Theo Westerlind, Lukas Lindström, Carl White och Viggo
Westerlind i laget. För Lerum seglade Malcolm Björsson, Hampus Ljungberg, Elsa Aronsson och Erik Rahm.
I bronsmatchen vann Långedrag över Kungliga Svenska Segelsällskapet.
I samband med lag-SM utdelades pris till årets rookie. För 2018 beslutade SOF att utse bästa rookie bland
både tjejer och killar. För 2018 tilldelades priset som årets rookie till Jonathan Röijer, LDSS, och Maxine
Hjort, KSSS.
”Sigges Stora Pris” som tillfaller årets klubb gick till OXSS som under säsongen genomfört ett Regionläger
samt Rikskval. Oxelösund SS har genomfört arrangemangen på ett fantastiskt sätt som varit uppskattat av
både seglare, ledare, domare och föräldrar.
Under sommaren arrangerades också de internationella mästerskapen VM, EM, Lag-EM samt NM.
VM
Till årets VM-Lag kvalificerade sig Melker Brenton, Calle Lagerberg, Emil Wolfgang, Theo Westerlind och
Hugo Liljegren. I laget fanns två debutanter och som föregående år var Ton Thörn, som till vardags är
tränare i KSSS tränare, coach för VM-laget. Förberedande läger genomfördes i ytterskärgården utanför
Kapellskär samt tillsammans med Lag-EM laget i Göteborgs norra skärgård för att dels slipa formen, men
också för att seglarna och Ton skulle lära känna varandra bättre.
VM arrangerades 2018 i Limassol på Cypern och totalt deltog i år 280 seglare från 62 länder.
Arrangemanget var av hög kvalitet med bas vid den arrangerande klubbens klubbhus. På sedvanligt sätt
bodde seglare, coach och lagledare på ett gemensamt hotell med seglare och ledare från andra nationer.
Seglarna deltog vid den förregatta som ordnades vilket var positivt för att lära känna de lokala
förhållandena i den bukt där banområdet var placerat. Vindarna under förregattan var mellan 6-10m/s men
tyvärr bjöd inte bukten på samma stabila vind när väl VM-seglingarna väl inleddes.
De svenska seglarna kämpade tappert och efter grundomgången fick Melker, Theo och Emil segla guldfinal
och Hugo silverfinal medan Calle, som tyvärr hade en del otur och råkade illa ut i en protestförhandling, fick
avsluta i bronsgruppen.
Efter grundomgången genomförs lagseglingsdelen av VM och det svenska laget hade höga målsättningar.
Det blev tuffa matcher och SWE slutade till slut på en stark 6:e plats. Målet var satt högre men det är små
marginaler.
Alla kämpade till sista seglingen och Melker avslutade mycket starkt i finalomgången vilket resulterade i en
meriterande 10:e plats! Alla seglarna vände därefter hemåt med många nya erfarenheter och vänner i
seglarvärlden.
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EM
Efter årets rikskval stod det klart att seglare både från väst- och ostkusten kvalificerat sig till 2018 års EMlag. Laget bestod av Lova Forssén och Oscar Löfgren som seglat EM tidigare och fem debutanter i EM
sammanhang; Malcolm Björsson, Ida Elfving, Hampus Ljungberg, Jonatan Röijer och Julia Werton. Coach var
Jesper Gunneling och team leader Ulrika Elfving.
EM arrangerades i slutet av juni i Scheveningen, Haag, i Holland och totalt deltog i år 264 seglare.
Arrangemanget var av hög kvalitet med bas i samma hamn som den slutliga målgången i Volvo Ocean Race.
Att dessa två seglingsarrangemang sammanföll gjorde upplevelsen för EM-seglarna än mer minnesvärd. På
sedvanligt sätt bodde seglare, coach och lagledare tillsammans med seglare och ledare från de andra
nationerna vilket var väldigt roligt.
Det svenska laget var på plats redan veckan innan regattan drog igång för att träna på plats i Nordsjöns
vågor, ström och tidvatten som skulle utmana seglarna ordentligt under EM. Under två av träningsdagarna
var det dock så mycket vind att seglarna inte fick lämna hamnen. När EM väl drog igång blev det långa
roliga dagar på öppet hav med både vågor och mycket ström på grund av tidvattnet. Det var utmanande,
inte minst strategiskt, för seglarna med dessa nya och svåra förhållanden.
Alla seglarna i EM-laget kämpade under hela regattan och genomförde regattan väl. Efter grundomgången
stod det klart att fem av sju seglare kom till guldfinal. Hampus, Jonatan, Malcolm, Oscar och Lova seglade i
guldfinal och Hampus slutade bäst bland killarna på en 19:e plats (15:e bland européerna) och Lova var bäst
bland de svenska tjejerna med en 35:e plats (29:a bland européerna). Ida och Julia som seglade i
silverfinalen gav inte upp utan slutade på en 2:a respektive 11:e plats i tjejernas silverfleet.
Även om alla inte var helt nöjda med sina slutplaceringar i resultatlistan i Holland hade hela laget mycket
roliga och lärorika veckor i Holland, inte minst eftersom de lärde känna nya seglingsvänner från hela
världen.
Lag-EM
Sommarens äventyr för EM-seglarna var dock inte slut när de kom hem från Holland. Väl hemma i Sverige
igen bestämdes att Lova, Ida, Hampus och Jonatan skulle segla Lag-EM i vackra Lago di Ledro i Italien i
slutet av augusti med Emil Malmström som coach. Innan EM startade i juni hade hela EM-laget hunnit med
att träna lagsegling en helg tillsammans med NM- och VM-lagen i Kullavik. I augusti blev det ytterligare
träning i Göteborgs norra skärgård tillsammans med VM-laget.
Laget var ”på pappret” inte det mest rutinerade inom lagsegling på den här nivån men med Lova som
lagkapten som seglat flera lag-EM tidigare lyckades det svenska laget efter otroligt jämna finalmatcher mot
Italien ta en silvermedalj. En riktigt stark insats av hela laget och coach Emil Malmström.
JNoM
I år togs samtliga (20+20) seglare till JNoM ut under sista rikskvalet i Lomma, då JSM i år förlagts under
sensommaren. Laget samlades för ett uppskattat tredagars träningsläger på Råå utanför Helsingborg sista
dagarna i juni. I år var det Sveriges tur att arrangera JnoM och deltagande klasser förutom optimister var;
Zoom 8, E-jollar, Feva, Laser och 29:er. Regattan ägde rum i Båstad i norra Skåne och hela laget träffades i
Båstad för tre dagars träning innan fyra dagars regattan drog igång.
Huvudansvarig coach var Joel Wall, övriga coacher var Josefine Åkesson, Filippa Skogfeldt, Oscar Pantzare
och Erik Beckman.
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Veckan i Båstad ägde rum under några av sommarens varmaste dagar med temperaturer långt över 30
grader. Vindmässigt hade vi 4-6 m/s första dagarna med ökande vind och högre vågor i slutet. Vi hade ett
aktivt mediateam på plats som gav kontinuerliga uppdateringar, bland annat live-intervjuer med seglarna
på vattnet.
Resultatmässigt hade vi flera svenska framgångar. Bland killarna kom Erik Bengtsson på 2:a plats och Viggo
Westerlind på 3:e plats. Bland tjejerna kom Maxine Hjort på 3:e plats. Tjejerna tog hem lagguldet, laget
bestod av Elsa Aronsson, Elisa Lindskog, Maxine Hjort, Alice Bergelin och Cornelia Widestam.
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