Omstart 2021
Vi har väl alla ibland undrat varför så mycket gick snett efter starten trots perfekta
förberedelser. Så känns det när jag tittar tillbaka på det gångna året. Allt var på plats när
vi startade året 2020. VM skulle seglas i Marstrand och vi skulle ha alla mästerskap som
finns i OK-klassen på hemmaplan eller så nära som i Danmark. En absolut unik möjlighet
inom vårt närområde. Dessutom hade vi planerat en fin serie av cupseglingar.
Allt föll bort och vi kom inte ens över startlinjen.
Vi miste en av OK-klassens profiler. Göran Andersson som grundat Marinex i Marstrand
och vunnit två VM gick bort 81 år gammal. Göran blev invald i OKDIAs Hall of Fame 2020
vilket vi är glada för. Göran och jag seglade mot varandra i fyra VM och Göran blev
världsmästare 1965 i England och 1966 i Holland.
De begränsningar vi alla fick under året var inte bara av ondo. Vi seglade mycket mer på
hemmaplan och våra lokala fleets blev viktiga. Några nya seglare började och vi fick
många nybyggda fina båtar. Nivån på båtar och utrustning har blivit allt bättre.
Vi är 90 medlemmar, lika många i dag som för ett år sedan trots alla begränsningar.
När vi nu går in i 2021 är det förstås med förhoppningen att det blir ett mera normalt år.
Vi har planerat en serie cupseglingar och hoppas att de går att genomföra. Vi kommer att
följa utvecklingen och meddela löpande om det blir några förändringar. Det program som
styrelsen har planerat är:
Marstrand 24-25 april, Kalmar 22-23 maj, NM i Varberg 12-13 juni, SM i Sandviken 20-22
augusti., Kvarnviken 18-19 september.
Årets stora segling är förstås VM i Arco vid Lago di Garda den 8-16 juli. Med tanke på
osäkerheten om hur snabbt världen vaccineras mot Covid-19 har man avvaktat med att
öppna för anmälningar. Vi kommer att bevaka de besked som kommer från arrangören.
Något EM är inte inplanerat och det är oklart om det blir av alls under 2021.
Vi själva hoppas naturligtvis på att VM som OKDIA tilldelat Marstrands SS 2022 blir en
riktigt stor tävling med brett deltagande från hela världen.
Under alla förhållanden har vi alla möjligheter att fortsätta att segla lokalt i våra fleets.
Viken är vår nyaste fleet där man är mycket aktiv. För att stödja styrelsens satsning på
fleets har Stefan Jaensson från styrelsen rollen att stödja och sprida tips till och mellan
våra sex fleeets. För att stötta träning under 2021 kan styrelsen bidra med 2 000 kr för
kostnader för coach etc. vid en träning för en fleet under året
Inför 2021 har vi satsat på nya tröjor i marinblå färg med hög kvalitet. Förbundet står för
ett rejält bidrag per tröja vilket gör att priset stannar vid 250 kronor. Claes Avellan tar
emot beställningar.

Styrelsen som valdes i Kvarnviken i september 2020 är
Per Westlund Ordförande, Jonas Börjesson sekreterare, Tomas Skeppmark, kassör, Stefan
Jaensson, Claes Avellan och Lars Edwall. Johnny Billström är suppleant.
Robert Hallberg är revisor. Claes Heyman och Stefan Pavia är valnämnd.
Ulf Sahle har hand om båt och ägarregistret. Kontaktvägar hittar du på förbundets
hemsida.
Förbundet bygger självklart på medlemmarna och det är viktigt att alla som seglar OK är
med. För att få delta i våra cupseglingar och alla mästerskap är det ett krav att vara
medlem. Medlemsavgiften är oförändrat 300 kr. Den ska betalas senast den 1 mars till
Pg 440420-8. Vi följer förbundets stadgar som säger ” Årsavgiften ska betalas senast den 1
mars. Om medlem efter påminnelse inte betalat den 1 april ska denne uteslutas.”
Styrelsen kommer att följa det som stadgarna säger.
Om du har bytt adress eller båt är vi glada om du direkt meddelar Ulf Sahle.
Nu hoppas vi på en omstart under 2021 där vi kan följa våra planer, segla, träffas och ha
roligt tillsammans!
Per Westlund den 11 januari 2021
Ordförande Svenska OK-jolleförbundet

