
 

 

2022  Svenskt VM-år 

I brevet som jag skrev inför det gångna året 2021 hade vi förhoppningen att 
det skulle bli ett år då vi kunde tävla och mötas igen. Så blev det inte. 

Alla cupseglingar utom SM i Sandviken föll bort. Årets stora internationella 
segling, VM i Arco vid Lago di Garda den 8-16 juli 2021 ställdes in efter en 
grundlig utvärdering av OKDIA . Risken för spridning av covid och det 
faktum att ett flertal länder inte kunde delta med tanke på reserestriktioner 
gjorde att VM-et fick ställas in. 

I stället seglade vi mer på våra lokala hemmavattnen och våra fleets blev 
ännu viktigare. Många erfarna seglare började i OK-klassen. Nivån på båtar 
och utrustning har blivit allt bättre och vår svenska flotta håller god teknisk 
klass. 

Vi är nu 108 medlemmar vilket är det högsta antalet sedan slutet av 70-
talet. 

SM seglades på Storsjön i Sandviken den 20-22 augusti som ett 
samarrangemang med Finnjolleklassen, väl ordnat av Sandvikens SS. 

Vid årsmötet i samband med SM valdes styrelsen för det kommande året. 
Per Westlund Ordförande 
Håkan Söderberg Sekreterare 
Tomas Skeppmark Kassör 
Stefan Jaensson Ledamot 
Claes Avellan Ledamot 
Lars Edwall Ledamot 
Johnny Billström Suppleant 
Rober Hallberg revisor 
Thomas Hansson Mild och Stefan Pavia valberedning. 

Vi hälsar Håkan välkommen som ny sekreterare.  
Jonas Börjesson avslutar sin långa tid som sekreterare. Jonas har varit med 
att utveckla och stärka klassen, hålla samman seglingsprogrammet och 
även varit vice ordförande i OKDIA. Jonas avtackades varmt . 
 
 
 
 
 



Seglingsprogrammet för 2022: 
-Marstrand 24-25 april 
-Råå 7-8 maj 
-NM i Varberg 11-12 juni 
-SM i Kalmar 26-28 augusti 
-Saltsjöbaden prel. 1-2 oktober 
 
Vår största segling utan jämförelse under 2022 blir VM i Marstrand den 5-
12 augusti. Arrangör är Marstrands SS. Den 5-7 sker registrering, mätning 
och invigning. Den 8-12 är seglingsdagar. 10 seglingar är planerade.  

MSS har tillsammans med Kungälvs Kommun ordnat nya flytbryggor med 
ramper på södra sidan av Koön där alla båtar kommer att ha sin landplats 
med nära tillgång till regattakontor och after sail. Det blir en helt ny 
seglingsarena på land. Boende i Marstrand i augusti som fortfarande är 
semestertid kan normalt var besvärligt att hitta men MSS har säkrat upp ett 
flertal boendealternativ i olika prisklasser så att alla kan känna sig säkra på 
att hitta lämplig boende. 

För att stödja vår fortsatta satsning på fleets har Stefan Jaensson från 
styrelsen rollen att stödja och sprida tips till och mellan våra fleets. För att 
stötta träning under 2022 kan styrelsen bidra med 3000 kr för kostnader 
för coach etc.  

Vi har tagit fram fina 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. Den hoppas jag alla ser till att skaffa. 
Särskilt under VM bör vi som deltar bära den. Vi är ju värdnation i år! 

Från årsmötet i OKDIA som hölls digitalt den 21 november kan rapporteras 
att Jonas Börjesson lämnar som vice ordförande och ersätts av Pontus Gäbel 
som seglar OK i Viken i Skåne. Vi har således fortsatt svensk stark 
representation. VM 2022 i Marstrand presenterades kort av mig och det 
gavs även information om VM 2023 i Lyme Regis i södra England . 

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. Förbundets stadgar säger ” Årsavgiften ska 
betalas senast den 1 mars. Om medlem efter påminnelse inte betalat den 1 
april ska denne uteslutas.” 

Om du har bytt adress eller båt är vi glada om du direkt meddelar Ulf Sahle 
som har hand om vårt båt- och ägarregister. 



Nu ser vi fram emot ett nytt år där vi förhoppningsvis kan följa våra planer, 
segla, träffas och ha roligt tillsammans! 

 

Per Westlund den 1 januari 2022 

Ordförande Svenska OK-jolleförbundet 


