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 Äntligen e� år då vi kunnat verka som vanligt 
 Första verksamhetsåret utan restrik�oner �ll följd av pandemin, vi har kunnat genomföra planerade 
 tävlingar, mästerskap och läger utan större begränsningar. 

 Allmänt 
 Under året har förbundet arbetat med a� få igång seglandet och återuppbygga intresset e�er pandemin. 

 Fokus har varit på a� främja en god, välkomnande och trevlig atmosfär för samtliga seglare a� utvecklas 
 och växa i. 2022 får vi y�erligare 4 seglare som går vidare �ll seglargymnasiet. 

 Det har även fokuserats på sponsorer och sponsoravtal, för a� erbjuda medlemsförmåner och hålla 
 balansera kostnader. Ekonomiskt har mo�ot varit a� varje ak�vitet skall vara självbärande. 

 Styrelsen 2021/2022 
 Under verksamhetsåret har 13 styrelsemöten protokollförts. 

 Styrelsen har bestå� av: 

 Ordförande Christer Stenmark 

 Kassör Anders Hargefors 

 Ledamot Ci Eriksson 

 Ledamot Tony Pe�ersson 

 Ledamot Fredrik Lindqvist 

 Suppleant Andreas Karlsson 

 Suppleant Anita Yngve 



 Medlemmar 
 Antalet seglande medlemmar under verksamhetsåret 2021/2022 uppgick �ll 26st. 

 Tävlingar 
 Verksamhetsåret kom a� omfa�a JSM 2021 i Lomma i Augus� och  JSM 2022 i Västerås i Juni. 

 ●  I Lomma var 6 killar och 8 tjejer anmälda. 
 ●  I Västerås var 5 killar och 8 tjejer anmälda. 

 Under verksamhetsåret har 8 st GP tävlingar genomförts. 

 Höst-serien innefa�ar: JSM (Lomma), Vänersborg, Halmstad samt Saltsjöbaden. 

 ●  I höst serien deltog seglare 26 seglare. 

 Vår-serien  innefa�ar: Stenungsund, Råå, Vänersborg samt JSM (Västerås) 

 ●  I deltog serien deltog seglare 22 seglare 

 VM 2021 Danmark 

 ●  På VM representerades vi av 7 killar och 6 tjejer. 

 EM 2022 Österrike 

 ●  På EM representerades vi av 1 kille och 5 tjejer 

 Läger 
 Höst-lägret 2021 genomfördes i Karlskrona under ledning av Sanna och Sofia Delander. 

 Vår-lägret 2022 genomfördes i Stenungsund under ledning av William Karlsson och Linn Berntsson 

 VM lägret 2022 genomfördes i Sikhall under ledning av Sanna Delander 

 Tränare 
 Coach och klasstränare under året har varit Sanna Delander. 

 Som assisterande tränare har Sofia Delander, Linn Berntsson och William Karlsson verkat och vid 
 tävlingar har William Karlsson, Sofia Delander, Ci Eriksson samt Therese Carlstein verkat som biträdande 
 coacher. 


