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Stockholms 606-klubb är Sveriges största och
mest aktiva entypsflotta för kölbåtar. Ledord är
tillgänglighet, enkelhet och att ha kul. Klubben är
en kappseglingsklubb och ordnade 2019 mer än
50 kappseglingar.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
STOCKHOLMS 606 KLUBB

ALLSVENSKAN
I SEGLING
Återigen en 10:e plats i

2019 har varit ännu ett aktivt år där vi märkt av ett ökat intresse efter
en viss generationsväxling 2018. Vårt koncept att på ett enkelt och
tillgängligt sätt möjliggöra kappsegling en kväll i veckan verkar ligga i
tiden.
Klubbens viktigaste aktivitet har som alltid varit Stockholm 606 Cup.
Cupen seglas 12 tisdagar mellan maj och augusti dessutom ingick i
år, för första gången, Stockholm 606 Regatta. Regattan blev så sätt
en final där Cupmästare, Klubbmästare och Distriktsmäster utsågs.

Allsvenskan där
klubben nu har
etablerat sig som ett
stabilt mittenlag. Detta
trots att många klubbar

Medlemsantal och kön för båtplatser ligger stabilt vilket bådar gott för
2020. Klubben har genom att parkera två båtar på kajen ökat antal
båtar i klubben. Trots detta så finns ett fortsatt intresse från nya
personer som efterfrågar båtplats helst innan investering i båt.

nu satsar stenhårt. Ett

Det är en fortsatt tydlig trend att klubbens medlemmar prioriterar
vardagssegling (tisdagsseglingarna) och väljer bort helgregattor
såsom SM och Rikscupen. Vår egen rikscup, Stockholm 606
Regatta, ökadade något jmf med 2018. Nivån är dock fortfarande
långt ifrån rekordåren.

ut sina två J/70, utan

stort tack till Hans
Eckerström som lånade

kostnad för klubben.
Läs mer nedan.

STOCKHOLM 606 CUP
I år genomfördes totalt 44 seglingar inklusive Stockholm 606
Regatta. Antal deltagare i snitt har varit ungefär dvs drygt 18 båtar.
Som mest var vi 26 båtar!
Årets segrare blev Peter Pohl och Hans Guste efter en heroisk
regatta med bland annat en bruten bom. Full resultatlista återfinns på
klubbens hemsida.
Statistik 2019 (2018/17):
•
•

Snitt på 18,41 båtar per tisdag (18,4/18,2)
Totalt deltog 34 båtar på någon segling (33/30)

STOCKHOLM 606 REGATTA
Stockholm 606 regatta ingår i 606 förbundets rikscup. I år deltog
endast 14 båtar jämfört med 12 förra året.
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Årets vinnare blev Gävle seglarna seglarna Lars Östlund och Hans
Mehlstrand som visade gammal god form. På andra plats och årets
klubbmästare/distriksmästare blev Björn Gustavsson och Jonas
Lindberg.

ÖVRIGA TÄVLINGAR ARRANGERADE AV KLUBBEN OCH
MEDLEMMAR
5 Maj arrangerades traditionsenligt Tune up inför cupen.
21 september seglades årets höstsegling. 5 båtar deltog och i år vann Tomas och Fredrik Olrog.
På självaste nationaldagen ordnade Ebba Brötell en mycket uppskattad familjekappsegling.
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TRÄNING OCH ANDRA ARRANGEMANG
Under året har klubben anordnat 3 organiserade träningstillfällen vilket skulle varit fyra. Första
tillfället var dock tvunget att ställas in pga. isläget. I år genomfördes träningarna av årets deltagare i
Allsvenskan.

ÖVRIGA RESULTAT 2019:
Svenska Mästerskapen
Ännu ett hårdvinds SM i Borgholm med riktigt tuffa förhållanden. Bäst gick det för Peter och Hans
som slutade på en hedrande 7:e plats trots en DNF pga materialfel. Strax efter på 8:e plats kom
Jonas Hamberg och Gunnar Alaeus.
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Allsvenskan 2019
Klubben slutade i år återigen på 10:e plats i Allsvenskan. Nivån på kappseglingarna höjs varje år
och de stora klubbarna skickar nu sina allra bästa seglare för att försvara klubben färger.
I år har laget letts av Pelle Nihlmark som skött uppgiften med bravur. En utmaning för klubben är
som alltid att få ihop juniorer. I år bestod laget av följande seglare:
Delsegling 1 Strängnäs – 10:a
Peter Pohl, Ebba Brötell, Ronny Gustafsson och Max Tjärnsved
Delsegling 2 Malmö – 8:a
Karin Skantze, Anders Björk, Simon Dismo och Johannes Gårdh
Delsegling 3 Örnsköldsvik 9:a
Gunnar Alaeus, Michael Schibbye, Richard Larsson och Irma Sjögren
Delsegling 4 Västerås 10:a
Martin Angsell, Anders Edblad, Johan Wallinder och Iris Bäckström
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STYRELSE, MEDLEMMAR, LANDPLATSER & KOMMUNIKATION
Styrelse
Styrelsen har under året bestått av Anders Edblad (ordförande), ’Polly’ Margreta Malmberg
(Kassör), Hans Guste (Teknisk Direktör) och Mikael Willdal (Kommunikation). Styrelsen har haft 4
protokollförda möten.

Medlemmar och Landplatser
Antal medlemmar har ökat något under året och är nu 98 stycken.
Samarbetet med TBK, vars landplatser klubben hade tillgång till mellan maj och september har
fungerat bra. Medlemmar uppmanas hålla koll på de datum som gäller, det är av yttersta vikt att
samtliga båtar lämnat TBK på utsatt datum. Totalt 35 av 35 möjliga landplatser har utnyttjats 2019.
Just nu finns en total kö på 6 båtar som önskar landplatser.

Kommunikation
•
•
•

http://www.s606k.se/ Hemsidan är den kanal där all väsentlig information om klubben finns.
På hemsidan publiceras även nyheter löpande.
https://www.facebook.com/S606K/ är klubbens officiella fb-konto. Där länkas bland annat till
nyheter som publiceras på hemsidan.
Facebookgruppen S606K Islinge är klubbens diskussionsforum och anslagstavla för träning,
gastbank och liknande.
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