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Issegling 2021 -2022
Året 2021- 2022 bjöd inte på några stora isar men det seglades mycket på det som fanns med
tidig start i slutet av november. Någon statistik över genomförda seglingar finns inte men
mina egna dagboksanteckningar loggar 22 seglingar och 22 benåkningar. Våra vanliga isar i
Stockholmsområdet beseglades, såsom Fysingen, Ältasjön, Tämnaren, Drevviken och
Vallentuna sjön. Mälaren dög för eftertänksam benåkning. Men segling tveksamt? Men vi ska
dock nämna Galten och Västeråsfjärden som bjöd på ett större antal seglingsdagar. Flera
”långturseglingar” genomfördes på Drevan mellan Hagtornsvägen (krokodilen) och
Hökarängsbadet. Även Tämnaren och Fysingen långseglades.
Fartåret
Vintrevindsurfarna Henrik Mård, Tobias Bodin, Anders Bergström
seglade på Roxen den 21 januari i 15 till 20 m/s med följande maxhastigheter
Henrik. 56 knop
Anders 51 knop
Tobias 51 knop
https://youtu.be/5Sfw8SD5rNA

Provapå
Provapå dagar anordnades av Sällskapet Skridskoseglarna på Västeråsfjärden i slutet av
februari. Samtliga våra seglingstyper fanns tillgängliga för provapå: Draksegel, Vingsegel,
KiteWing, Vintervindsurf samt Kite.
Tävlingsåret (kort)
2021 års fördröjda SM genomfördes på Galten i mitten av december 2021. SM 2022 var
svårt att få till, men SM i ShortTrack (slalom) kunde i alla fall genomföras på Vallentunasjön
i mars. SM bansegling kunde inte genomföras pga brist på stora isytor med snöfri is och
lämplig vind. Vi hoppas nu kunna köra banseglingen i december. VM i issegling med 7
svenska deltagare avlöpte 14 – 19 februari i Estland. Tävlingen genomfördes en mindre sjö,
ca dubbelt så stor som Ältasjön. Svåra förhållanden med slask, vatten och halvfrusen snö.
SSSKs Magnus Nordström tog guld i Kitewing, shorttrack och Evelina Nordström tog guld i
Kitewing (damklass), bana.
Rapport från tävlingar
SM i skridskosegling på Galten 2021-12-18
Årets sista möjliga SM tillfälle var lördag söndag 18 19 december. Tävlingskommittén hade
möte den 15 december. Positiva rapporter hade inkommit från Galten. Ingen nederbörd
förväntas. Prognos på svag men seglingsbar vind på lördag och kanske för hård vind på
söndag. Beslut att vi kör på Galten på lördag med reservdag söndag. För att hinna med både
ban segling och slalom (STS) på en av årets kortaste dagar drogs följande riktlinjer för
tävlingen.
Plats: Galten med utgång Sandabadet, Kvicksund. Skepparmöte 9:00 förstastart bansegling
10:00. STS startar senast 13:00. Prisutdelning 15:00.
Kitewing och Vintervindsurf startar samtidigt och kör två heat på en tvåvarvsbana.
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Kite, Draksegel och öppna klassen startar samtidigt på en tvåvarvsbana. Draksegel kör två
heat. Kitarna, som inte seglar STS, kör så många heat som möjligt när Draksegel, KiteWing
och vintervindsurf kör STS. Nytt för i år var att Kiterna hade en längre bana med ett
kryssmärke bortom övriga klassers kryssmärke.
Vinden varierade under dagen mellan 2 och 4 m/s med ett vinduppehåll runt tolvslaget. Isen
med betryggande bärighet var hård och jämn men blöt. Blackens Isseglare ställde upp med
funktionärer som också hade satt banan tidigt på morgonen.
Till start kom det 26 seglare: 4 Drakseglare, 8 KiteWingar, 5 Vintervindsurfare och 9 Kitar.
Progamet höll och tävlingarna gick efter plan. Allt fungerade. Protokollföringen sköttes av
Gunnel Lagerstedt med hjälp av Lasse Wall och Mikael Petterson. Start med hare enlig
följande:
5 min innan start upprepade visselsignaler och höjd flagg vid länsmärket. Visselsignal med en
minut kvar. Vid start sänks flaggan och haren börjar segla. Kitarna som seglade många heat
(7) var mycket nöjda med start proceduren. I den öppna klassen seglade Carl Svedberg. Han
var dock enda seglaren i klassen. Carl med vingseglet var dock snabbast av alla. I
damklassen, KiteWing, var Jenny Back ensam dam.
Plakettutdelning i solnedgången vid Sandabadet. Ett särskilt tack till funktionärerna Gunnel
Lagerstedt, Lasse Wall och Mikael Petterson.

WISSA 2022 14-19 feb, VM i Snö och Issegling, Tallin, Estland
VM genomfördes på en liten sjö, Lake Maardu en bit från Tallin och Haapsalu vid kusten.
Lake Maardu är en mycket liten sjö ungefär dubbelt så stor som Ältasjön. Mycket tuff
härdande vecka med mycket vatten, slush, frusna snösjok och allt däremellan utom is men en
sak hade vi ändå, vind. Endast en dag blev vindfri och vilodag.
Team Sweden bestod av sju deltagare, tre kitare, Sleds (Vindsurfing med brädor) och Wings
(Lösa vingar t ex Kitewing).
Vi tävlade i olika discipliner som stor bana alla klasser (course), Kite Freestyle, Short track
slalom genomfördes i ruskiga förhållanden i Haapsalu i mycket regn och kuling (Sleds och
Wings) och Marathon i mycket lätta vindar. GPS speed var en extra ”bonustävling”.
Svenska medaljer:
Evelina, dubbelt Guld i damklassen, Wings
Magnus, guld i Short track Slalom, Wings
Frank, Silver course Grand Master, Kite
Andreas, Silver Freestyle och Brons Marathon, Kite
Shorttrack på Vallentunasjön 5 mars
Totalt kom 15 tävlande på SM i Short track slalom (STS), Vallentunasjön den 6e mars i
strålande solsken och lagom vindar på 4-7 m/sek. Isen var unik och nästintill helt
igenomstöpt på just Vallentunas södra del. Totalt kördes 18 heat. Värt att nämna är att två
helt nya tubewing-seglare ställde upp på SM, Kalle och Christer som för första gången
seglade på isen. De kom iväg bra i starten och hanterade seglen förvånansvärt väl. Första
gången Tubewing tävlar på isen någonsin i Sverige.
I vintervindsurf, issurf även kallad var det tuffa tighta fighter emellanåt där Henrik Mård tog
guldet.
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I Kitewing var Lasse Fromell outstanding liksom i Draksegel-klassen där Jörgen kom ända
från Skånes skridskoseglarklubb med två nya segel, Draksegel med dubbelduk och Velocity
Wingsails. Några provade även på att segla banan, utom tävlan.
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Resultat STS Vallentunasjön 5 mars 2022
Vintervindsurf 8 heat (2 sämsta borträknade)
Placering
Namn
Poäng
1
Henrik Mård
6
2
Tobias Bodin
11
3
Stefan Söderlund
16
4
Thor Sundvik
5
Daryl Luxmoore
28
6
Magnus Trostén
35
7
Torbjörn Trostén
40
Kitewing 8 heat (2 sämsta borträknade)
1
Lars Fromell 6
2
Magnus Nordström
3
Kalle Fors
4
Evelina Nordström
5
Jörgen åstrand
6
Christer Sörving

14
18
25
29
38

Draksegel 4 heat (sämsta borträknad)
1
Lars Fromell
2
Jörgen Åstrand

3
6

Anm

19

Tubewing
junior
Tubewing
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Styrelse 2021-2022

Styrelse
Ledamöter
Frank Krönert, omval ett år 2021
Emely Hagen, omval två år 2021
Magnus Nordström, omval två år 2021
Tobias Bodin, valdes på två år 2020.
Robin Larsson, valdes på två år 2020.
Alexander Sahlin, valdes på två år 2020.
Torgny Lagerstedt, valdes på två år 2020.
Suppleanter
Lars Fromell, omval på två år 2021
Carl Svedberg, nyval på två år 2021
Jenny Back, valdes på två år 2020.
Revisorer
Mikael Brandt omval 1 år 2021
Dick Tillberg, omval år 2021
Valberedning
Stefan Söderlund, Omval på två år 2021, sammankallande.
Lasse Wall, omval på två år 2021

Funktioner i styrelsen
Frank Krönert: Ordförande, Verksamhetsplan.
Magnus Nordström: Viceordförande, klassansvar KiteWing, hemsida, junior,
breddverksamhet, tävlingsregler
Alexander Sahlin: Klassansvar Draksegel, tävlingsregler
Carl Svedberg: Klassansvarig Utvecklingsklass
Robin Larsson: Klassansvar Kite.
Torgny Lagerstedt: Kassör, sekreterare, kontaktperson prova – på.
Tobias Bodin: Klassansvar Vintervindsurf
Emely Hagen: Rekrytering kvinnor.
Lars Fromell: Träningssamordnare/träningsläger.
Jenny Back: Rekrytering kvinnor.
Klassansvar innebär att vara kontaktperson och arrangera ”prova på”, material, tävlingsregler.
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Förvaltningsberättelse
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Kort sammanfattning

På bank 2021-06-31
SEK
274286

Resultat 2021-2022
SEK
39053

På bank 2022-07-01
SEK
313339
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Budget
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SM planering
Följande SM dagar 2023 planeras
Januari
21 -22
Februari
11 -12
Februari
25 – 26
Mars
11 –12
Mars
25 -26
December
9 – 10
December
16 – 17
WISSA 2023 30 januari till 5 februari
Möjliga kvarvarande tillfällen i år 2022
December
10 – 11
December
17 - 18
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Dagordning till Sällskapet skridskoseglarnas årsmöte 2022
Föreslagen dagordning
1.
Fastställande av röstlängd för mötet.
2.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.
Fråga om mötet har utlysts på̊ rätt sätt.
5.
Fastställande av föredragningslista.
6.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsräkenskapsåret.
8.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.
Fastställande av medlemsavgifter.
10.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets/räkenskapsåret.
11.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12.
Val av
a) Klassällskapets ordförande för en tid av 1 år;
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;
d) 1 revisor jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val far inte styrelsens
ledamöter delta;
e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en skall utses till
ordförande;
13.
Övriga frågor.

Stockholm
2022-10-27

