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Stockholms	  606-‐klubb	  är	  idag	  Sveriges	  största	  och	  mest	  aktiva	  entypsflotta	  för	  
kölbåtar.	  Klubbens	  medlemsantal	  har	  fördubblats	  på	  två	  år	  vilket	  saknar	  
motstycke	  i	  seglingssverige.	  Ledord	  är	  tillgänglighet	  och	  enkelhet.	  
	  
Klubbens	  kärnverksamhet	  är	  cupseglingarna	  på	  Lilla	  Värtan.	  I	  år	  snittade	  vi	  hela	  
19,69	  startande	  båtar	  under	  13	  tisdagar	  (2012:	  17,25,	  2011:	  12,52,	  2010	  8,25).	  
Totalt	  har	  32	  båtar	  deltagit	  (2012:	  29,	  2011:	  20,	  2010:	  15).	  
	  
Cupen	  föregicks	  av	  träning	  som	  fick	  skjutas	  upp	  på	  grund	  av	  is.	  Det	  blev	  träning	  
två	  tisdagar	  samt	  en	  helg.	  Åtta	  båtar	  från	  klubben	  plus	  en	  Uppsalabåt	  deltog.	  
	  
Stockholms	  606-‐regatta	  tillika	  KM,	  klubbens	  stora	  arrangemang,	  lockade	  26	  
båtar	  varav	  16	  från	  klubben	  (2012:	  31	  (21),	  2011:	  23	  (13),	  2010:	  18	  (9)).	  
	  
I	  februari	  utnämndes	  tidigare	  ordföranden	  Niklas	  Litoft	  till	  2012	  års	  ledare	  i	  
seglingssverige	  av	  Svenska	  Seglarförbundet.	  En	  stor	  ära.	  Niklas	  har	  starkt	  
bidragit	  till	  klubbens	  expansion	  under	  de	  senaste	  åren.	  	  	  
	  
En	  vinteraktivitet	  har	  genomförts,	  en	  regelkväll	  under	  mars	  månad.	  
	  
Under	  våren	  köpte	  klubben	  kranen	  som	  tidigare	  hyrts	  av	  medlemmarna	  Håkan	  
Karlsson	  och	  Rickard	  Melander.	  Nya	  bojar,	  sänken,	  tuta	  mm	  köptes	  in.	  Kranen	  
och	  lådan	  bredvid	  med	  innehåll	  är	  i	  princip	  allt	  klubben	  äger.	  
	  
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	  13	  september,	  har	  fungerat	  bra.	  Uppmaningen	  att	  parkera	  båtar	  tätt	  samt	  
lämna	  utrymme	  västerut	  har	  mestadels	  hörsammats.	  
	  
Styrelsen	  har	  haft	  nio	  protokollförda	  möten.	  Dessutom	  finns	  en	  tävlingsgrupp	  
som	  tog	  fram	  den	  nya	  banan	  som	  användes	  i	  cupen	  2013.	  En	  land/krangrupp	  har	  
uttömt	  möjligheter	  till	  att	  utöka	  antal	  landplatser	  samt	  frågor	  kring	  kranen.	  
	  
2013	  har	  samlingen	  vid	  kranen	  i	  samband	  med	  racen	  haft	  dålig	  uppslutning.	  
Ingen	  samling	  har	  genomförts	  före	  segling	  och	  vid	  resultatuppläsningen	  efter	  
racen	  har	  många	  hunnit	  åka	  hem.	  Det	  är	  en	  konsekvens	  vi	  får	  leva	  med	  på	  grund	  
av,	  eller	  snarare	  tack	  vare,	  att	  vi	  numera	  är	  så	  många	  båtar	  som	  kappseglar.	  
	  
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.	  	    


