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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 2022 

Härligt att vi är på 

första sidan i år igen! 
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Full fart framåt för S606K 
Efter flera år med tävlingsförbud pga. Corona fick vi äntligen till en komplett Cup med 

13 delseglingar. Efter en något trög start så gick deltagarantalet upp och på sista 

cupseglingen deltog hela 26 båtar! 

Intresset för våra cupseglingar är fortsatt hög efter SM. Just nu har vi kö till 

landplatserna.  

Nytt för i år är klubbens alldeles egna funktionäsbåt. En flott Ryds 480! 

 
 

Stockholm 606 Cup 

Även under 2022 har intresset för att segla cupen varit stort. Totalt har 34 av klubben 

35 båtar deltagit. Nästan som vanligt blev det 905 med Peter Pohl och Hans Guste som 

vann. På andra plats hittar vi Jonas Hamberg och Gunnar Alaeus och på tredje Håkan 

Karlsson och Johan Säwensten. 
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Stockholm 606 Regatta / Klubbmästerskap 

Regattan blev i år ett endagars klubbmästerskap pga. för få deltagande båtar utifrån. 

Det blev en lyckad tillställning som vi kommer att fortsätta med även 2023. Detta då 

intresset för Riskcupen är svagt både från klubben medlemmar och båtar utifrån. 

Vann gjorde Christian Hadenius och Anders Edblad en poäng för Björn Gustafsson och 

Jonas Lindberg. På tredjeplats kom återigen Håkan Karlsson och Johan Säwensten. 

 

Allsvenskan 

Efter många års kämpande i botten av allsvenskan så åkte vi i år till slut ut. Naturligtvis 

trist då S606K är en av de klubbar som varit med längst. Det beslutades också att vi 

inte skulle kvala utan ta ett år ”off” och fundera på om vi skall återkomma till kvalet 

2023. Klubben har också konstaterat att konkurrensen är stenhård och att många 

klubbar numer har egna J/70 att träna i. Vilket gör det svårt för oss att konkurrera. 
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SM i 606 

Sex båtar från klubben deltog i årets SM som gick i Sundsvall där en ny 606 fleet håller 

på att byggas upp. 34 båtar deltog på ett väldigt lyckat SM. Bästa klubbåt blev Peter 

Pohl och Hans Guste på en 6:e plats. Nästa års SM kommer att avgöras på 

Marstrandsfjorden. Vann gjorde Erik Linden och Gustav Theander från OXSS, grattis! 
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Övrigt 

 

Medlemmar och landplatser 

Vi har varit ungefär 100 medlemmar även 2022. 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 och Funktionärsbåt 

Hans Guste har som vanligt skött kranen på ett föredömligt sätt. En stor eloge skall 

även gå till Markus Björk som både inhandlat och tagit väl hand om vår funkis båt. 

 

 

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. 

 

 


