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Stockholms	  606-‐klubb	  är	  idag	  Sveriges	  största	  och	  mest	  aktiva	  entypsflotta	  för	  
kölbåtar.	  Klubbens	  tillväxt	  saknar	  motstycke	  i	  seglingssverige.	  Ledord	  är	  
tillgänglighet	  och	  enkelhet.	  
	  
Stockholms	  606-‐cup	  
Klubbens	  kärnverksamhet	  är	  cupseglingarna	  på	  Lilla	  Värtan.	  I	  år	  snittade	  vi	  hela	  
21,69	  startande	  båtar	  under	  13	  tisdagar	  (2013:	  19,69,	  2012:	  17,25,	  2011:	  12,52,	  
2010	  8,25).	  Totalt	  har	  37	  båtar	  deltagit	  (2013:	  32,	  2012:	  29,	  2011:	  20,	  2010:	  15).	  
Som	  mest	  27	  båtar	  (avslutningen	  2/9),	  som	  minst	  15	  (5/8).	  
	  
Träning	  
Cupen	  föregicks	  av	  träning	  med	  en	  dryg	  handfull	  deltagande	  båtar.	  Tisdagen	  för	  
cupstart	  anordnades	  tune-‐uprace	  med	  tränaren	  som	  seglingsledare.	  
	  
Stockholms	  606-‐regatta/NoM	  
Stockholms	  606-‐regatta,	  tillika	  KM,	  utökades	  i	  år	  till	  att	  även	  vara	  Nordiskt	  
Mästerskap.	  Seglingarna	  skedde	  utanför	  Nynäshamn	  och	  var	  ett	  lyckat	  
samarbete	  med	  Nynäshamns	  SS.	  29	  båtar	  deltog	  varav	  12	  från	  klubben	  (2013:	  26	  
(16),	  2012:	  31	  (21),	  2011:	  23	  (13),	  2010:	  18	  (9)).	  På	  grund	  av	  alltför	  få	  utländska	  
deltagare,	  enbart	  en	  finsk	  båt,	  blev	  det	  formellt	  sett	  inte	  ett	  NoM.	  
	  
Övrigt	  
En	  vinteraktivitet	  genomförts	  25/3,	  föredrag	  om	  möjligheterna	  med	  kryssgate.	  
	  
Tenderbåten	  hyrdes	  liksom	  förra	  året	  av	  klubbmedlem	  Mats	  Båvegård,	  som	  även	  
sköter	  tankning	  och	  service.	  En	  smidig	  lösning	  för	  klubb	  och	  funktionärer.	  	  
	  
Samarbetet	  med	  TBK,	  vars	  landplatser	  klubben	  hade	  tillgång	  till	  mellan	  12	  maj	  
till	  19	  september,	  har	  fungerat	  bra.	  Uppmaningen	  att	  parkera	  båtar	  tätt	  samt	  
lämna	  utrymme	  västerut	  har	  mestadels	  hörsammats.	  Dock	  var	  fler	  båtar	  sena	  
med	  att	  rulla	  ut.	  Medlemmar	  uppmanas	  hålla	  koll	  på	  de	  datum	  som	  gäller,	  
klubben	  kan	  inte	  riskera	  relationen	  till	  TBK	  som	  vi	  är	  helt	  beroende	  av.	  
	  
Styrelsen	  har	  under	  året	  haft	  fem	  protokollförda	  möten.	  Dessutom	  finns	  en	  
tävlingsgrupp	  som	  bland	  annat	  tog	  fram	  banan	  med	  kryssgate	  som	  användes	  i	  de	  
tre	  sista	  tisdagarna	  i	  cupen	  2014.	  	  
	  
2014	  har	  samlingen	  vid	  kranen	  i	  samband	  med	  racen	  återupptagits.	  	  
Uppslutningen	  har	  varierat	  men	  diskussion	  och	  resultatuppläsningen	  efter	  racen	  
är	  uppskattat	  av	  de	  som	  stannar	  kvar.	  
	  
www.s606k.se	  är	  den	  kanal	  där	  info	  om	  klubben	  finns	  och	  nyheter	  publiceras.	  
Den	  är	  kopplad	  till	  facebook	  så	  även	  där	  publiceras	  nyheter.	  Gå	  in	  och	  gilla.	  	    
	  


