Verksamhetsberättelse för Svenska Optimistjolleförbundet (SOF) 2018/2019
Verksamhetsåret 1 november 2018 - 31 oktober 2019 för Svenska Optimistjolleförbundet
(SOF) kan summeras som en givande, hektisk och framgångsrik säsong där vi dessutom
satsat på att införa ett nytt s.k. Utmanarläger samt utvecklat ett nytt koncept för Lag SM. Vi
har fortsatt med breddaktiviteter där vi t.ex. genomfört riks- och regionläger. Medlemsantalet
är oförändrat med 257 medlemmar.
Det finns en bra potential framåt genom att vi ser många yngre seglare som deltar i den
breda klubbverksamheten. Det är viktigt att vi fortsätter fånga in seglare i yngre åldrar, så att
de också lockas att hållas kvar inom sporten genom både social gemenskap och intresse för
tävlingsmomenten.
SOF har jobbat vidare med att säkerställa fortsatt tillgång till tränare som både är
kvalificerade och intresserade av att vara coacher på de internationella mästerskapen under
de kommande åren.
Styrelsen har under året haft 20 styrelsemöten. Vi har under året lagt ned tid på att
uppdatera tävlingsbestämmelserna både inför rikskvalet och inför Lag SM.
Under året 2019 har Oscar Pantzare varit fortsatt aktiv som klasstränare för optimist. Han
har som tidigare hjälpt till med regionläger och andra aktiviteter. Under 2019 har SOF fortsatt
att satsa på breddaktiviteter i form av region- och riksläger. Under året genomfördes
regionläger i Åre, Västerås (JKV), Barsebäckshamn (SSP) och Långedrag (LDSS). Utöver
dessa läger har SOF under året infört ett Utmanarläger. Detta hölls i år den 30 juni-2 juli i
Långedrag. Syftet med det nya Utmanarlägret är att fler seglare skall få möjlighet att vara på
läger under ledning av våra mästerskapscoacher. Ett annat läger som återkommit från förra
året är helglägret för tjejer på KSSS anläggning i Ranängen i Stockholm.
Helgen 1-3 november hölls ett riksläger på Marstrand. Under lägret var det 55
optimistseglare i olika åldrar från många olika klubbar. Det seglades fyra träningspass på
vattnen runt Marstrand. Under lägret var tränarna Oscar Pantzare (klasstränare Optimist),
Axel Pantzare (LdSS), Matilda Werton (LdSS), Jesper Gunneling (RöSS), Joel Wall (KKKK),
Linnea Darin (KKKK) och Fia Fjelldahl (LeSS) med och höll i passen.
Något som återkommit från förra året är tränarutvecklingen som i år ägde rum två helger
efter varandra i Lomma. Under datumen 23-24/3 och 30-31/3 hölls en kurs för att utveckla
klubbtränare. Totalt deltog 5 tränare i dessa kurstillfällen. Lördagen ägnades åt teori och
disksussioner med fokus på ämnen som träningskultur, utveckling av seglare, hur man håller

i teorigenomgångar för seglarna, pedagogik samt hur man samarbetar med föräldrar. På
söndagen var det praktik med seglare på vattnet.
Årets rikskval seglades 18-19 maj i Barsebäckshamn och 31 maj-2 juni i Kullavik. Årets
arrangörer var Segelsällskapet Pinhättan, SSP och KKKK i samarrangemang med LDSS.
Totalt deltog 141 seglare och efter de två helgerna stod det klart att Theo Westerlind (KKKK)
vann riksvalsserien före tvåan Emil Wolfgang (HjBK) och trean Jonatan Röijer (LDSS).
Bästa tjej var Julia Leuckfeld (KSSS) följt av Julia Werton (LDSS) och Ida Elfving (KSSS).
JSM hölls i år i Björlanda Kile på Hisingen i Göteborg. I Optimistklassen deltog 46 tjejer och
79 killar. Dessutom anordnades en uppskattad träningsclinic för yngre optimistseglare i
samband med JSM. I tjejklassen segrade Julia Werton före tvåan Elisa Lindskog och trean
Maxine Hjort. Bland killarna vann Jonatan Röijer före tvåan Erik Rahm och trean Leo
Birgersson.
Styrelsen har under året lagt ner mycket tid på att hitta en klubb som kunde arrangera årets
Lag SM. För att kunna genomföra ett Lag SM konstaterade styrelsen till slut att den enda
möjliga lösningen var att Svenska Optimistjolleförbundet självt tog på sig arrangemanget i
samarbete med KSSS i Saltsjöbaden. Styrelsen vill framföra ett särskilt tack till KSSS samt
till Ton Thörn och Emil Malmström som med kort varsel och stort engagemang hjälpte till att
förbereda och genomföra ett mycket lyckat Lag SM.
Lag SM gick av stapeln den 28-29 september på KSSS i Saltsjöbaden. I år såg Lag SM lite
annorlunda ut eftersom vi ändrade format för att uppnå syftet att alla seglare skulle få segla
mer under båda dagarna. 23 lag med 4 eller 5 seglare i varje lag deltog från klubbar runt om
i landet. Trots dimma och en dyster vindprognos inför söndagens seglingar genomfördes alla
planerade seglingar. Totalt seglades imponerande 235 matcher på de två banorna under
helgen och det önskade syftet att alla seglare skulle få segla mer under båda dagarna
uppnåddes. Efter många spännande seglingar stod det till slut klart att Kullavik tog hem
segern. KSSS tog silver och Långedrag brons.
I samband med Lag SM delades priset Årets Rookie ut. För 2019 tilldelades priset till Julia
Leuckfeld (KSSS) och Alexander Olsson (KSSS).
Även Sigges stora pris delades ut i samband med Lag SM. Priset tilldelades i år
Segelsällskapet Pinhättan med motiveringen: “Bland annat har våra funktionärer som Patrik
Schander och Johan Sjöstrand poängterat det trevliga och professionella bemötande och
hanteringen av rikskvalet. Den trevliga och välkomnande stämningen smittade av sig på
deltagarna. Klubben är också en uppskattad och flitigt använd arrangör av regionala
aktiviteter i region 4 med regionläger, regionkval osv.”
VM
Till årets VM-lag kvalificerade sig Theo Westerlind (KKKK), Emil Wolfgang (HjBK), Jonatan
Röijer (LDSS), Erik Norlén (KSSS) och Lukas Lindström (KKKK). Ton Thörn var lagets
coach. Totalt deltog 259 seglare från 65 länder.

En vecka innan regattan startade var VM deltagarna på plats för att träna i varma Antigua.
Regattan startade 8 juli med individuella race i tre dagar. Därefter lagsegling i två dagar
innan regattan avslutades med ytterligare tre dagar individuella race.
Efter många race landade Sverige på platserna 21 Theo Westerlind, 26 Erik Norlén, 37
Lukas Lindström, 99 Jonatan Röijer och 137 Emil Wolfgang.
EM
Årets EM i Morgat, Bretagne i Frankrike ägde rum den 22-29 juni. Totalt deltog 293 seglare
från 50 nationer. Det var 117 tjejer som tävlade i 2 fleet och 176 killar som tävlade i 3 fleet.
Årets EM hade ett rekordantal deltagare i optimist EMs historia!
Sverige representerades av tre tjejer och fyra killar. Från Stockholm, Julia Leuckfeld (KSSS)
och Ida Elfving (KSSS), från Göteborg Julia Werton (LDSS), Hampus Ljungberg (KKKK) och
Marius Rydell (KKKK) och från Malmö Philip Björkman (MSS) och Leo Birgersson (MSS).
Charlie Enlund Ekberg var med som coach.
Seglarna bodde i ett eget hus i en stugby med alla andra lag och stämningen var på topp.
Det var mycket vackert i Morgat, Bretagne, och vädret var strålande fram till måndagen då
vinden försvann helt när tävlingarna skulle börja. Efter en hel dags väntan meddelades att
de kommande racen för dagen blev inställda. Under resten av tävlingen var vindarna fram
och tillbaka men våra seglare kämpade ändå på starkt. Hela sex seglare tog sig till guld
fleeten.
Slutresultat för Sverige blev bland tjejerna: 39 Julia Leuckfeld, 40 Ida Elfving och 50 Julia
Werton, och bland killarna 9 Hampus Ljungberg, 13 Leo Birgersson, 26 Marius Rydell och
62 Philip Björkman.
Lag EM
Laget som representerade Sverige på European Team Racing Championship 20-25 augusti i
Lago di Ledro i Italien var Leo Birgersson, Julia Leuckfeld, Hampus Ljungberg och Ida Elfving.
Joel Wall (KKKK) och Josefine Åkesson (LBSK ) var coacher och ansvariga för det svenska
laget.
Under första dagen nere i Lago di Ledro fick seglarna en genomgång av seglingsföreskrifterna
och vad som är viktigt när man seglar lagsegling på Lago di Ledro. Flera genomgångar utfördes
och även träningsmatcher mot Spanien genomfördes för att komma igång inför starten.
Under tävlingens gång var det varierande vindar som ledde till att många race ställdes in. Trots
detta kämpade svenska laget vidare och trots missad chans i semi hamnade de till slut på en 8:e
plats. Efter en stark laginsats och kämpande segling i dålig till nästan ingen vind tog teamet med
sig en stor lärdom och många minnen.

JNoM
JNoM hölls i år i Tönsberg, Norge den 30 juli - 4 augusti. Under dessa dagar seglades flera
race i både lag och enskilt. I år deltog totalt 72 killar och 73 tjejer. Med som huvudansvarig

coach var Jesper Gunneling, RÖSS. Med sig hade han coacherna Andrea Dubois, LESS,
Oscar Pantzare, LDSS, Erik Beckman, JKV, och Linnea Darin, KKKK.
De svenska tjejerna vann lagseglingen under JNoM och laget bestod av Agnes Hagby, Tea
Zeeberg, Maxine Hjort, Esther Lagerstrand och Line Thunman.
De svenska killarna tog silver i lagseglingen och laget bestod av Viggo Westerlind, Wilhelm
Dahlberg, Erik Bengtsson, Claes Järudd och Max Zetterström
Sverige hade inte bara framgångar i lagseglingen.Tea Zeeberg från LDSS vann i tjejklassen
och Wilhelm Dahlberg från KSSS i killklassen.
Seglare som placerade sig i topp 10 från svenska deltagare var för tjejer: 1 Tea Zeeberg
(LDSS), 3 Agnes Hagby (LDSS), 5 Esther Lagerstrand (RÖSS) och 7 Filippa Boman
(HJBK), och för killar, 1 Wilhelm Dahlberg (KSSS), 3 Viggo Westerlind (KKKK), 4 Erik
Bengtsson (BKSS), 5 Claes Järudd (KSSS) och 7 Max Zetterström (LDSS).
Svenska Optimistjolleförbundet kan se tillbaka på ytterligare en aktiv säsong. Arbetet med
att modernisera format, där både träningsverksamhet, Lag SM och förberedelser för
uppdaterat tävlingsreglemente för rikskval 2020 är bevis för detta. Vi ser fortfarande en
utmaning att utveckla bredden och att få ännu fler seglare och föräldrar engagerade i
seglingen. SOF styrelse tackar alla medlemmar för förtroendet och önskar tillträdande
styrelse lycka till.
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