Verksamhetsberättelse för Svenska Optimistjolle Förbundet (SOF) 2020
Det som började med några milda månader med tidig säsongsstart runtomkring i
landet, med tillförsikt till kommande regattor, läger och andra aktiviteter,
ändrade sig på mycket kort tid till en situation med en världsomspännande
pandemi. Något som vände upp och ner på allas tillvaro. Det samma gällde
givetvis allt organisationsarbete, så när styrelsen gick på inför säsongen så hade
man aldrig kunnat ana att den viktigaste delen skulle bestå i att lyssna till de
dagliga presskonferenserna från Folkhälsomyndigheten.
Då Svenska Optimistjolleförbundet har många aktiva seglare med flertalet
inplanerade aktiviteter under året så var ansvarskänslan som nationellt förbund
mycket påtaglig när omfattningen av pandemin växte. Att under de första
månaderna försöka ta fram planer för olika scenarios var både tidskrävande och
utmanande då samhället som helhet stod inför en helt ny situation. Det medförde
ett flertal extra styrelsemöten under våren och tät dialog med både SSF och
arrangörsklubbar. Totalt har styrelsen haft 20 protokollförda möten (14
ordinarie + 6 extrainkallade) under året för att kunna ta nödvändiga beslut om
reviderad säsongsplanering. Det har i sin tur lett till ett ökat krav på tydlig
information till medlemmarna och alla de som påverkas av omplaneringarna,
vilket under säsongen varit ett omfattande arbete.
När man tittar tillbaka på verksamhetsåret, med de extraordinära
förutsättningar som har gällt, så är det ändå fantastiskt att vi lyckats få till en
säsong med så pass mycket segling, både på regional och nationell nivå.
Här vill jag framför allt utfärda ett stort tack till aktiva seglare med föräldrar,
funktionärer och klubbar som alla har gjort otroliga insatser och visat varandra
respekt för att kunna genomföra arrangemangen under året. Det har lett till att vi
kunnat ge våra optiseglare möjligheten att komma ut på vattnet, träffa sina
kompisar och göra det dom tycker är roligast.
Vikten av både de positiva effekter det innebär, både fysiskt och mentalt, går inte
att underskatta och något vi i Sverige skall vara tacksamma att vi kunnat vara
aktiva till den grad vi har.
Inledningsvis på säsongen så genomfördes en tränarutvecklingshelg i Kullavik i
slutet av mars under ledning av SOF’s klasstränare, Oscar Pantzare. Dock blev
efterföljande tränarutvecklingshelg i Långedrag inställd då regeringen och
Folkhälsomyndigheten gick ut med skärpta direktiv i April och legala
konsekvenser om de inte efterföljdes.

För ett nationellt förbund som SOF är så har vikten av att ta det ansvar varit vårt
primära fokus. Att inför alla arrangemang säkerställa att Folkhälsomyndighetens
direktiv följs för minska risken för smittspridning och säkerställa att aktiva skall
känna sig trygga har varit oerhört viktigt. Ett arbete som pågått under hela
säsongen med start av regionlägren under våren till höstens regionala fördelning
av rikslägret.
Regionkval för alla - #regionkvalforalla #optimistärbäst
Inför vårens regionkval så var gällande direktiv fortsatt, utöver max. restid på 2h
från bostad, att endast närliggande klubbar fick träna tillsammans om man höll
sig till max. 50 personer/aktiva.
Att helt ställa in regionkvalen kändes som ett mycket trist beslut. Styrelsen förde
därför en dialog med tilltänkta regionkvalsarrangörer om att istället genomföra
en form av breddverksamhet. Det alternativ som man blev eniga om var en form
av klubbdag för alla aktiva seglare i klubben och kom att kallas “Regionkval för
alla”.
Det var fantastiskt att se det engagemang som klubbar runt omkring i landet
bidrog med och den glädje som seglarna utstrålade. Det totala antalet klubbar
som deltog uppgick till 28st, men totalt 202 seglare!! Förhoppningen var att
skapa en känsla av tillhörighet, speciellt under de tuffa förhållanden som gällde i
allmänhet, men också en förhoppning att någon av de seglare som provade på
årets form av “regionkval” fick lite inspiration att ta steget vidare och pröva på
att segla ett vanligt regionkval. Oavsett om det blev resultatet eller inte, så var
det otroligt positivt att se klubbarnas aktiviteter och de kreativa utmaningar och
teman som genomfördes. Inför “Regionkval för alla” så skapade SOF ett nytt
Insta-konto (svenska_optimistjolleförbundet) där man kunde följa aktiviteterna
runtomkring i landet i härliga seglingsbilder som också taggades med
#regionkvalföralla och #optimistärbäst.
Utöver imponerande resultat i olika utmaningar som klubbarna utmanade
varandra i så utdelades två mycket hedersvärda utmärkelser.
Kreativaste klubb:
Priset ”Kreativaste klubb” gick till LDSS för sitt kreativa Hawaiitema som
innebar obligatorisk utklädnad för alla seglare som i sin tur resulterade många
härliga och färgglada bilder i socialamedieflödet.
I den här kategorin vill vi också nämna Hjuvik som hade ett pirattema och på
eftermiddagen genomförde en skattjakt där alla deltagarna seglade C55 och
letade bokstäver som var placerade på bojar. Efter att de gått i mål var uppdraget
att skapa så många seglingsord som möjligt utifrån de bokstäver som samlats in.
Bästa evenemang:
Vinnare av Bästa evenemang var, Karlskrona Segelsällskap (KNSS),
Karlskrona Jolleklubb(KJK), Edenryds Båtklubb (EBK) och Växjö
kappseglingsklubb (VKSK) med motiveringen: Roligt arrangemang som visar

det positiva för seglarna när klubbarna samarbetar. Evenemanget resulterade i
fyra seglare, fyra klubbar från tre olika landskap i region 4.
Det genomfördes många fina evenemang tex hade Ölmanäs och SS Kaparen ett
trevligt initiativ som gick ut på att segla mellan klubbarna.
I det stora hela en fantastisk seglingsdag som kom på plats som ett positivt utfall
av pandemin. Det är helt klart värt att undersöka hur man kan följa upp på den
energi som infann sig och hur man kan driva det vidare i någon form av
breddverksamhet.
Tre tjejläger fördelat på varje region.
Det inplanerade tjejlägret på KSSS anläggning i Ranängen beslutades att delas
upp på tre regionala läger i Stockholm, Malmö och Göteborg. Detta för att minska
risken för smittspridning med övernattning av inresta från olika delar av landet.
Utfallet blev ändå positivt med ett starkt deltagande i varje region. 18st i
Stockholm, 8st i Malmö, och hela 30st i Göteborg.
Något man senare kunde ana resultatet av i antalet deltagande tjejer under SM i
augusti. Riksläger för tjejer är fortsatt mycket viktigt, men värt att överväga de
regionala aktiviteterna framöver för att stärka tjejseglingen ytterligare.
Tre riksläger fördelat på varje region.
Då man kunde se en stigande trend av Covid-19 i början av hösten så tog
styrelsen beslutet att ställa in rikslägret i Marstrand då det skulle innebära för
stor risk för smittspridning samt logistiska utmaningar om sjukdom skulle
uppstå för någon av deltagarna. I stället arrangerades tre regionala läger reg.2,
reg.4 och reg. 5, som var mycket uppskattade av deltagarna.
Totalt så arrangerades 14st en-, eller två-dagars läger med ett totalt deltagande
på över 300 st seglare.
Styrelsen vill framföra ett stort tack till Oscar Pantzare och alla andra tränare för
det extra ansvar som Covid-19 har inneburit på de träningsaktiviteter som har
arrangerats för alla seglarna under året.
JNoM, Lag-EM och VM inställda
För första gången någonsin blev ett VM inställt, vilket i sig själv var en unik
händelse. Mästerskapet som skulle seglats i Garda, blev efter att arrangören
dragit sig tillbaka, först senarelagt utan datum. IODA gick ut med ansökan om ny
arrangör, men ställdes sedan in helt. Samma beslut togs kort därefter för Lag-EM
då arrangören drog sig tillbaka.
JNoM som skulle seglats i Helsingfors blev inställt redan i april och kommer
arrangeras av samma klubb 2021.
Med JNoM som det stora mästerskapet, i ett nordiskt perspektiv, så var det
givetvis en stor besvikelse för alla de seglare som sett fram emot att
representera Sverige i Finland och få vara med om den erfarenheten.

Av den anledningen så kändes det extra viktigt att kunna utse ett Team Sweden
2020 och dela ut Team Sweden flytvästarna i förbindelse med SM, samt även ge
möjlighet att beställa lagkläder.
Rikskval och SM
Redan under tidig vår så insåg styrelsen att det inte var möjligt att arrangera
rikskvalen som planerat under maj månad. Till att börja med så sattes ett
preliminärt datum till slutet av juni för att hålla alternativet öppet att arrangera
ett rikskval innan sommaren, även om fönstret till den möjligheten också snabbt
minskade.
Under hela våren fördes en tät dialog med arrangörsklubbarna för rikskvalen,
Malmö Segelsällskap och KSSS, för att hitta en väg framåt.
När resande inom Sverige öppnades upp d.13 juni så fördes det en tät dialog med
SSF, som i sin tur arbetade tätt med Riksidrottsförbundets jurist, för att komma
överens om hur man skulle kunna arrangera nationella tävlingar och vad som
gällde både på land och på vattnet.
Ett dokument togs fram tillsammans med arrangörsklubbarna med förslag på
hur man skulle kunna genomföras tävlingarna och samtidigt uppfylla direktiven
från Riksidrottsförbundet. Det blev grunden, och huvudförutsättningen, för att
kunna genomföra rikskvalen 2020. När planen godkänts av SSF så avtalades nytt
datum för Rikskval 1 till 6-9 augusti, vilket tidigare var tilltänkt som JSM helg i
Lomma, men som också hade ställts in tidigare under våren.
Vad det gällde ett andra rikskval så erbjöd sig KSSS att arrangera ett SM i
Optimist sista helgen i augusti. Ett alternativ som kom att passa mycket väl som
rikskval 2 då IODA till slut ställde in VM 2020. Det öppnade upp för
kombinationen att segla SM för tjejer och killar separat, och samtidigt fortsätta
kvalserierna för tjejer och killar i två separata serier då det nu endast var EM
kvar som mästerskap för 2020.
SOF vill även här utfärda ett stort tack till både MSS och KSSS för det starka
engagemanget och support under hela processen. Med utökat antal
sjösättningsplatser/ landbaser för max. 50 personer (25 seglare + 25
stödpersoner) så kunde säsongens nationella tävlingar genomföras. Även på
vattnet delades fälten upp i grupper på max. 50 seglare, där varje grupp släpptes
in på banområdet i omgångar enligt Riksidrottsförbundets direktiv.
Att vi även fick till ett SM 2020 känns också riktigt kul och det med 170st seglare.
Detta fördelat på tjej och kill klass för SM och med en Opti-11 klass som
uppskattades mycket av kommande seglare. Extra kul var också att se
fördelningen på 66 killar och 57 tjejer . En mycket positiv trend som vi får vara
mån om att jobba vidare med.
Esther Lagerstrand från Rörviks Segelsällskap och Henric Wigforss från Kungliga
Svenska Segelsällskapet är nu Svenska Mästare i Optimistjolle.

I likhet med rikskvalet i Malmö, där seglarna fördelades på fem olika landbaser
så fördelades seglarna under SM på hela sju olika platser. Förutom KSSS i
Saltsjöbaden, klubbarna Boo SS och Saltsjöbadens båtklubb; varven Jaktvarvet
och Sune C båtvarv, kommunala Ringparkshamnen och Vår Gård.
I det stora hela mycket imponerande arrangemang av både Malmö Segelsällskap
och KSSS. Stort tack!
Lag-SM
Åter tack vare ett gediget engagemang på klubbnivå så lyckades Hjuvik,
tillsammans med funktionärssupport från LDSS, hitta en lösning med två
sjösättningsområden i Hjuvik och på Björkö. Med en regel att endast seglare,
med tillhörande coach, fick närvara på sjösättningsområdena så lyckades man
låta 20 lag segla Lag-SM i slutet av September. Baserat på rikskvalsdeltagande
och en avvägning av regionskvalsdeltagande så bjöd SOF in 20 lag. Åter en
utmanande process i slutet av säsongen, men mycket tacksamma att det gick att
genomföra Lag-SM då alternativet att ställa in tävlingen hade varit oerhört
tråkigt. Att arrangera för ett fåtal klubbar kändes heller inte önskvärt och
komplicerat med urval av färre lag.
Nu fick vi istället ta del av fantastisk lagsegling med ypperliga förhållanden för
publik och supportrar precis vid finalomgångarnas målgång. Finalen seglades
mellan Malmö Segelsällskap och KSSS Guldfiskar, där MSS stod som SM segrare
efter mycket jämna och spännande seglingar. På tredje plats kom KKKK Master
of Sööös. En mycket härlig avslutning på en utmanande säsong.
Vid prisutdelningen utnämndes också Årets Rookie 2020 för tjej och kille, vilket i
år gick Maja Larsson Bergqvist, Lerbergets Segelsällskap, och Henric Wigforss,
KSSS.
EM
Efter att VM och Lag-EM ställdes in så var det riktigt roligt för seglarna att
åtminstone EM till slut kunde genomföras i oktober. Från att först ha varit
planerat att genomföras i Estland så sökte IODA ny arrangör och sent på
säsongen så annonserades att EM skulle genomföras i Portoroz, Slovenien.
Sverige tilldelades efter ansökan tre extra platser, så totalt åkte 6 killar och 4
tjejer till EM. Laget bestod av Leo Birgersson, Wilhelm Dahlberg, Viggo
Westerlind, Philip Björkman, Levi Bernhardtz, Erik Bengtsson, Esther
Lagerstrand, Julia Leuckfeld, Selma Hård, och Esther Holmström.
Det var dock in i det sista osäkert om EM skulle kunna arrangeras och
mästerskapet avslutades en dag tidigare på myndigheternas inrådan.
Mycket kul att säsongen fick avslutas med ett mästerskap och även om
tävlingarna genomfördes under mycket svåra förhållanden med lätta vindar så
gjorde de svenska seglarna en stark insats med Philip Björkman som bästa
svenska kille på plats 23 och Julia Leuckfeld som bästa svenska tjej på plats 24.

Styrelsen har också under året tagit fram en domarpolicy för ett närmare
samarbete med domarna och deras åtagande, både på vattnet och på land.
Tanken är också att få till en bättre utbildande dialog med seglarna. Under våren
så formaliserades det i ett styrelsebeslut om ersättning till domarna inför
rikskvalen under 2020. Styrelsen har lagt en proposition till årsmötet för
godkännande inför kommande säsonger med förhoppningen att det kommer
stärka tillväxten av unga domare och inspirera till att välja att utbilda sig till
domare.
Styrelsen har också tagit fram ett dokument för föräldrar angående vikten av att
sätta barnet i fokus där prestation och inte resultat premieras för att stärka
utvecklingen och självförtroendet. I första omgång användes det inför läger
verksamhet under hösten, men ett mycket viktigt arbete att ta med in i 2021 och
som måste pågå kontinuerligt, även på coachnivå. Något som Oscar Pantzare och
Joel Wall diskuterat med tränarna under hösten.
Avslutningsvis, efter en mycket omtumlande säsong, så ser vi nu fram emot
2021. Antalet SOF medlemmar 2020 uppgick till 202st, vilket är en nedgång från
265st under 2019. Utvecklingen känns ändå stark på klubbnivå, och deltagande
på tillhörande segelskolor, så hurvida trenden kan vändas på regionkval-, och
rikskvals-nivå återstår dock att se då det är med en viss reservation inför starten
av 2021 och risken att Covid-19 kommer att påverka samhället som helhet och
därmed seglingen under åtminstone första delen av säsongen.
Efter det arbete som styrelsen genomfört tillsammans med arrangörsklubbarna
under 2020 så känner jag dock att vi har hittat en modell som fungerar, även
under utmanande förhållanden och som med anpassningar till eventuella nya
direktiv även kommer att fungera under 2021. Med det i åtanke så ser jag med
tillförsikt fram mot nästa seglingssäsong och önskar kommande styrelse lycka
till.
Saltsjöbaden 2020-11-23
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