Verksamhetsberättelse för Svenska Optimistjolleförbundet 2021
Årets säsong inleddes precis som föregående med en stor osäkerhet kring vad som skulle ske
med de restriktioner som gällde för träning och tävling för barn och ungdomar under rådande
pandemi.
Våra ungdomar fick under våren nöja sig med träning och träningstävlingar på lokal nivå.
En positiv effekt av Coronapandemin ifrån 2020 var att människor hållit sig hemma och att våra
seglarskolor runt om i landet varit fulltecknade. Denna utveckling har hållit i sig även under året
och vi har sett ett stort antal barn i våra seglarskolor runt om i landet. Tyvärr kan vi konstatera
att det på många håll i landet dock saknas klubbar med en fungerande träningsverksamhet för
att ta hand om många av dessa tillkomna barn och ungdomar, men i de mer etablerade
klubbarna ser vi många tillkomna seglare in i träningsverksamheten. Förhoppningsvis kommer vi
under de närmsta åren kunna se en ökning av antalet medlemmar i SOF.
Rikskval var planerat till två av landets bästa seglingsvattnen utanför Oxelösund och Marstrand.
Tyvärr innebar restriktionerna att inga tävlingar överhuvudtaget kunde arrangeras förrän
tidigast 1:a juni och därmed föll båda dessa arrangörer bort. Med storartade insatser lyckades
dock Magnus Nilsson, med rötter i Träslövsläge se till att få klubben där att ställa upp med sina
fina faciliteter och tillsammans med projektledare Jonas Härdner och diverse klubbar ifrån
göteborgsregionen, kunde man med mycket kort varsel få till ett välarrangerat tvådagarskval
den 5-6:e juni för att möjliggöra uttagningar till de olika representationslagen.
Det blev två dagar av lätta men stabila vindar och tillräckligt många race för att kvalserien skulle
uppfylla de krav på antal race som tidigare beslutats.
Precis som förra året var vi tvungna att förhålla oss till de åldersregler som Svenska
Seglarförbundet beslutat. Detta innebar att endast seglare födda 2008 eller tidigare kunde
kvalificera sig till något av representationslagen, VM eller EM. De seglare som var födda 2009
fick vara med och tävla och få en rankingposition och även kämpa om en plats till JNoM. Även
seglare födda 2010 fick delta i tävlingen, men deras resultat räknades bort ur listan och de fick
alltså ingen officiell placering. Det kan dock konstateras att flera unga seglare stod för fina
insatser under tävlingen och hade placerat sig högt i listan om deras resultat räknats. Vi kan
glädjande konstatera att det totala deltagarantalet vid rikskvalet och vid flera av regionskvalen
har ökat något under 2021 jämfört med föregående år, inte minst har antalet tjejer ökat.
Den sena uttagningen innebar att det blev väldigt kort tid för de berörda familjerna att
förbereda sig för EM i Cadiz som började redan den 20:e juni, men med bra drivkraft ifrån de

inblandade lyckades man till och med ordna transport av samtliga båtar som fanns på plats då
man anlände. Bäst lyckades bland svenskarna Wilhelm Dahlberg på en 20:e plats bland killarna
och Victoria Novak på en 21:a plats bland tjejerna. EM-Laget coachades av Kerem Sancak. Fyra
av seglarna blev i och med sina rankingplaceringar även uttagna till Lag-EM Lago di Ledro
tillsammans med coacherna Carl-Johan Leukfeldt och Hugo Westberg. Laget inledde väldigt
starkt men tappade tyvärr och slutade på en åttonde placering.
Till VM i Riva del Garda under juli månad åkte fem inte alltför stora killar. I ett mästerskap som
precis som väntat seglades i relativt starka vindar fanns nog en del tvivel på om de småväxta
svenskarna skulle kunna hävda sig, men det blev ett mycket lyckat mästerskap där tre svenska
placerade sig bland de 24 främsta vilket bara två andra nationer kunde mäta sig med. Dessutom
lyckades Malcolm Dahlberg vinna ett race i guldfinalen. Bäst slutade Viggo Westerlind på en
utmärkt 16 plats. Tränare var Ton Thörn som gjorde sitt fjärde raka VM som coach. Hans
engagemang och hans kreativa idéer hade stor del i de fina svenska framgångarna.
JNoM blev tyvärr inställt av den finska arrangören, men med starka krafter från några av de
svenska inblandade familjerna lyckades man återigen med hjälp av Träslövsläge skapa ett
mycket lyckat arrangemang på kort varsel. Trots att starka vindar satte stopp för seglingar till en
början lyckades man ändå slutföra mästerskapet med svenska framgångar. Bland tjejerna vann
Annie Hinton och bland killarna blev det också svensk seger genom David Aldurén. Ansvarig
tränare var Charlie Ekberg som med sin tränarstab lyckades skapa bästa förutsättningar för att
ge våra seglare en minnesvärd och rolig upplevelse!
I mitten av augusti ordnades JSM i Lomma av en grupp skåneklubbar i samarbete med SSF.
Detta är ett stort arrangemang som ställer stora krav på många frivilliga funktionärer för att få
det att fungera bra på alla banområden och för alla klasser. Arrangören brottades med stora
utmaningar både på vattnet och med resultathantering i land, delvis på grund av ett format med
antalsbegränsning av startfälten som gjorde arrangemanget onödigt komplicerat. Likväl korades
två värdiga vinnare bland optimistseglarna, Levi Bernhardtz och Selma Hård.
Ett av årets mest lyckade arrangemang var utan tvivel Lag-SM som arrangerades av RÖSS i
Göteborg. Man lyckades inte bara få till bra arrangemang på vattnet, men man hade även en
mästerlig mediabevakning av mästerskapet vilket innebar att man kunde följa tävlingarna på
webben oavsett var man befann sig. Det hela blev så lyckat (i mångas mening det ”bästa Lag-SM
genom tiderna”) att man direkt fick frågan om man inte kunde göra samma sak 2022, vilket man
tackade ja till. När helgen var över stod KSSS lag ”Usain Boats” inte helt oväntat som segrare,
men de fick verkligen kämpa för segern!

Under året har även ordnats ett antal lyckade läger såväl på regions- som på riksnivå. Två av de
mest uppskattade lägren var tjejlägret på Bosön i augusti med ca. 35 entusiastiska tjejer och
rikslägret på Marstrand med drygt 65 deltagare i samband med höstlovet. Tjejlägret
kombinerades med deltagande på Gill Stockholm cup. En nyckelfaktor för trivseln vid båda
lägren var sannolikt att seglarna bodde i 4-rum; i Bosön nära idrottsanläggningen och på
Marstrand på Marstrands Fästning. Båda lägren bjöd på en bra mix av seglingsträning, sociala
aktiviteter och fysträning. Ambitionen är att återupprepa flera av de lyckade lägren under 2022.
Under året har SOFs styrelse fört en dialog med SSF och SSFs Barn & Ungdomskommitté kring
frågor om tävlingsreglemente, format på våra tävlingar, åldersregler m.m. Optimistjolleklassen
är en nyckelklass för att säkra rekryteringen av nya kappseglare i Sverige. Dialogen med SSF
kommer att fortsätta och är viktig för att nå en samsyn om hur vi bäst utvecklar
optimistjolleseglingen i Sverige, i syfte att få så många barn som möjligt att börja segla och välja
segling som sin idrott.
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