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Först vill jag passa på att önska en God fortsättning på det nya året! Samtidigt vill jag också välkomna Er
till en ny OK-seglingssäsong!
Det är väldigt roligt att tillsammans med den övriga styrelsen leda Svenska OK-jolleförbundet just nu.
Klassen växer stadigt och många hittar tillbaka till sin ungdomsbåt. Många andra provar på OK segling
för första gången. Välkomna alla ni som tagit det steget! Båtar uppdateras, nytt material införskaffas, nya
båtar köps och bra begagnade båtar blir tillgängliga för andra. Det var länge sedan vår flotta av båtar var
i så fint skick! Kul!
Medlemsavgift för 2018
Vänligen betala in medlemsavgiften (300kr på Pg 440420-8) så fort som möjligt, men absolut senast 1
mars. Glöm inte att skriva vem inbetalningen kommer ifrån! Ni besparar oss en massa jobb genom att
göra detta. Så fort Ni har betalat medlemsavgiften skickas OKDIA-dekal, Top 10 Sweden dekal samt
årets almanacka hem till Er.
Vill också passa på att påminna om att ev adressändringar, ändring av e-mail adresser mm måste
anmälas till förbundet snarast möjligt. Vi vill kunna nå Er helt enkelt!
Seglingsprogrammet 2018
Seglingsprogrammet för 2018 finns upplagt på hemsidan under seglingar. I år provar vi lite nya ställen
och några gamla. Vi har även i år samarbetat med vårt systerförbund, Svenska Finnjolleförbundet, ett
välbeprövat samarbete som fungerar fint.
Nedan följer de regattor som ingår i OneDesign Center Cup 2018
14-15 April
19-20 Maj
9-10 Juni
10-12 Augusti
15-16 September

Liros Cup, Stenungsund
OK OneDesign Cup, Nynäshamn
NM i Gottskär
SM i Träslövsläge
OK OneDesign Cup, Kalmar

Sponsring
Samarbetet med OneDesign Center fortsätter och vi har samma gynnsamma rabatter som tidigare år.
Förbundets medlemmar har (5%) på allt i butiken och även allt på deras hemsida,
www.onedesigncenter.se!
Dessutom sponsrar OneDesign Center med attraktiva priser till plats 1, 2 och 3 i OK Cupen samt
utlottningspriser till övriga deltagare i Cupen.
Top 10 Sweden
De seglare som placerat sig bäst under året har publicerats på hemsidan. Nu är cupen för 2017 avklarad
och nya seglare får äran att segla med nummer 1 - 10, om de vill, under 2018.
Till slut
Ha det nu så gott och försök jobba lite på konditionen och smidigheten. Den kommer att behövas!
Syns på havet!
För styrelsen,
Peter Rudblom Ordförande
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