Verksamhetsberättelse 2022 för Svenska OK-Jolleförbundet
Verksamhetsberättelsen avser perioden från årsmötet den 20 augusti 2021 i
Sandviken till årets möte i Kalmar den 26 augusti 2022.
OK-Jolleförbundet
Under 2021 kunde, på grund av Coronapandemin, endast SM i Sandviken genomföras
av de planerade cuptävlingarna. SM seglades på Storsjön i Sandviken den 20-22
augusti som ett samarrangemang med Finnjolleklassen, väl ordnat av Sandvikens SS.
I stället seglade vi mer på våra lokala hemmavatten och våra fleets blev ännu
viktigare. För att stödja vår fortsatta satsning på fleets har styrelsen arbetat för att
stödja och sprida tips och hålla kontakten med våra seglare lokalt.
Cup-seglingar 2022
Under 2022 har till skillnad mot tidigare år samtliga planerade seglingar kunnat
genomföras.
23-24 april Marstrand
7-8 maj Råå
21-22 maj Saltsjöbadsregattan
11–12 juni NM i Varberg
26–28 augusti SM i Kalmar
NM seglades på öppna vatten utanför Varberg i friska vindar med 52 deltagare från
Sverige, Norge och Danmark, bra arrangerat av Varbergs SS
VM i Marstrand
Vår största segling utan jämförelse under 2022 var VM i Marstrand den 5-12 augusti.
Arrangör var Marstrands SS i samarbete med Svenska OK-Jolleförbundet. Den 5-7
skedde registrering, mätning och en storslagen invigning i festsalen på Marstrands
fästning. Den 8-12 var planerade seglingsdagar. 10 seglingar var planerade men den
sista dagen kunde inga seglingar genomföras på grund av för lite vind. Seglingarna i
övrigt skedde i strålande väder med fin vind och sjö på Marstrandsfjorden.
VM-titeln togs av Charlie Cumbley från Storbritannien med knapp marginal till tvåan
Niklas Edler. Trea blev Lars Johan Brodtkorb från Norge. Av de 15 första
placeringarna togs 8 av svenska seglare. VM-et i Marstrand blev på alla plan lyckat
och deltagarna var mycket nöjda.
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OKDIA
Från mötet i OKDIA som hölls digitalt den 21 november 2021 kan rapporteras att
Jonas Börjesson lämnade som vice ordförande och ersattes av Pontus Gäbel som
seglar OK i Viken i Skåne. Vi har således fortsatt svensk stark representation.
Vid OKDIAs årsmöte på plats i Marstrand under VM-et redovisades bla att kommande
VM seglas i Lyme Regis i England 23-30 juni 2023, 26 februari-2 mars 2024 i
Brisbane Australien och i början av juli 2025 i Arco, Gardasjön i Italien. EM seglas i
Bandol, Frankrike den 25 september-1 oktober 2022 och i Arco, Gardasjön i Italien
2023
Hall of Fame
Två svenska OK-seglare har valts in i OKDIA Hall of Fame på förslag av Svenska OKJolleförbundet, där avsikten var att officiellt tillkännage utmärkelserna vi det VM som
skulle gått i Marstrand 2020.
Göran Andersson fick dock utmärkelsen redan i maj 2020 när det stod klart att det
inte skulle bli något VM 2020 och att Göran Anderssons hälsa sviktade. Göran vann
två VM, 1965 i England och 1966 i Holland. Görans insatser för OK-klassen bygger
också på att han under varumärket Marinex tillverkade och sålde segel, master och
båtar under många år. Göran gick bort i november 2020.
Thomas Hansson-Mild fick utmärkelsen vid öppningsceremonin i Marstrands
fästning den 7 augusti 2022. Thomas är mycket välkänd i klassen och vann VM i
Kalmar 2009 följt av ett stort antal segrar i SM och en imponerande serie
topplaceringar i EM och NM.
Han har varit ordförande i OKDIA 2001-2005 och även i Svenska OK-Jolleförbundet.
Thomas har genom sin energi och ständiga strävan att vara på topp inspirerat seglare
såväl i Sverige som internationellt och bidragit till klassens fina utveckling där han
under sin tid som ordförande i OKDIA införde kolfibermasten i klassen.
Styrelsen
Per Westlund Ordförande
Håkan Söderberg Sekreterare
Tomas Skeppmark Kassör
Stefan Jaenson Ledamot
Claes Avellan Ledamot
Lars Edwall Ledamot
Johnny Billstöm Suppleant
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Styrelsen har haft 4 protokollförda styrelsemöten under perioden.
Robert Hallberg Revisor
Ulf Sahle sköter förbundets båtregister med mätbrev, segelnummer m.m.
Ekonomi och antal medlemmar
Förbundet har den 28 juni 2022 110 betalande medlemmar. Vi har inte varit så
många sedan 70-talet. Många erfarna seglare har börjat i OK-klassen. Nivån på
seglare, båtar och utrustning har blivit allt bättre och vår svenska flotta håller god
klass.
Kassan uppgår till 110 tusen kronor.
Styrelsens prioriteringar för Svenska OK-Jolleförbundet
I augusti 2018 satte styrelsen upp prioriteringar för det långsiktiga arbetet. Dessa har
vi försökt följa i vårt arbete.
-Hög klass på våra nationella tävlingar och på VM 2020 (som till slut seglades 2022)
-Levande lokala aktiviteter
-God och sportslig anda i klassen under tävling och på land
-Marknadsföring lokalt och nationellt för att behålla aktiva seglare och få in nya.
Tack
Styrelsen vill tacka alla engagerade medlemmar och de klubbar som
genomfört våra seglingar.
Detta årsmöte hålls i Kalmar i samband med SM 2022 och vi tackar
arrangören Segelsällskapet Vikingarna för att vi får segla SM här på
Kalmarsund.

Den 26 augusti 2022
Per Westlund
Ordförande i Svenska OK-Jolleförbundet 2018-2022
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