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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 2020 SM i 606 

Verksamhetsberättelse 
Stockholm 606 Klubb 2021 
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Ännu ett annorlunda år för S606K 
Även i år så påverkades starten av Cupen av Corona då generellt tävlingsförbud gällde 

fram till den 31/5. Vi lyckades dock genomföra såväl 9 delseglingar i cupen och 

Regattan till slut. Generellt sätt har vi sätt ett ökat antal båtar på tisdagar och ett 

fortsatt stort intresse att få landplats.    

 

Stockholm 606 Cup 

Det blev en riktig kickstart den 1/6 då första delseglingen äntligen kunde seglas i Cupen. 

24 båtar radade upp sig på startlinjen vilket torde vara premiärrekord. Faktum är att vi 

sedan SM sett ett uppsving och ökat intresse för Cupen. Peter och Hans tog en tidig 

ledning i Cupen och det blev en rafflande avslutning där 905 Peter/Hans, 242 Johan Q, 

916 Markus/Anders och 832 Sam/Jonas slogs om förstaplatsen. Till slut blev det 905 

Peter och Hans som drog vinstlotten och tog första platsen i cupen. Totalt lyckade vi 

genomföra 9 delseglingar mot normalt 13 stycken.   
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Stockholm 606 Regatta 

Regattan kördes i år i sprintformat. 17 båtar dök upp och delades upp i 6 olika grupper. 

Dessa grupper fick sedan köra 5 heat mot de andra grupperna under lördagen. 

På söndagen kördes A/B och C-final. Med 6 båtar i varje final. 

Vinnare av regattan blev återigen 905 som därmed tog en dubbel och numer även kan 

titulera sig klubbmästare. Anja och Jonas vann B-finalen och Polly/Magnus/Cathrin C-

finalen. Full pott till S606K 

  

Allsvenskan 

Även Allsvenskan blev i år lite förkortad då första deltävlinge i Skanör ströks. Efter tre 

tuffa deltävlingar hamnade vi tyvärr på nedflyttningsplats. Vi mönstrade dock ett starkt 

team med Pelle N, Micke S, Dogge och Cissi Z till kvalet. Gänget gjorde processen kort 

med motståndet och lyckades med uppdraget att hålla klubben kvar i högsta serien, bra 

kämpat! 
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SM i 606 

Åtta båtar från klubben deltog i årets SM som var riktigt hårdvindsbetonat (i år igen). 

Både lördagen och söndagen blåste det hårda västliga vindar med rejäla surfar på 

undanvinden. Det blev ganska stora skiften i resultatlistan över regattan och till slut 

blev 933 med Pelle/Anders bästa S606K båt på en hedrande 4:e plats. På 7:e plats kom 

905 Peter/Hans och på 8:e förra årets mästare Håkan/Johan.  

Övrigt 

 

Medlemmar och landplatser 

Vi har varit ungefär 100 medlemmar även 2021. Alla landplatser är utnyttjade och vi 

har i år även haft någon båt stående på hamnplanen. Vi har en kö på +10 båtar som 

önskar landplats. Samarbetet med TBK är fortsatt bra.  

 

Kranen 

Hans Guste har på ett förtjänstfullt sätt fortsatt att hålla ordning på kranen. Under 

hösten har vi tittat på vilka delar som ev. behöver bytas inför nästa år då med fokus på 

mekaniken. 

 

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. 

 

 


