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Skype möte 9:er förbundet, 2018-12-11 

Närvarande: Lars, Anneli, Thomas, Charlie, Henrik, Alice och Bo.  

Frånvarande: Marcus, Nina och Paul. 

 

 

1. Föregående protokoll  

Fastställdes utan ändring. 

 

2. Stadgar 

Thomas skickar ombeds skicka ut förslaget på stadgar till styrelsen. Styrelsen uppmanas snarast 

komma med synpunkter. 
 

3. Konstituering 

Konstituering av styrelse 2018 

Från förra mötet: 

Ordförande    Lars Engström (redan vald på årsmöte) 

 

Sekreterare     Bo Nordenram 

Kassör    Anneli Sevedag 

Tävlingsansvarig (tävling) Vakant 

Tävlingsansvarig (resultat) Bo Nordenram 

Representant Väst               Henrik Björsson 

Representant Syd         Paul Gaskell-Brown 

Representant Ost     Nina Leuckfeld  

Träningsansvarig/klasstränare Charlie Enlund Ekberg 

Information    Vakant 

 

På Årsmötet valdes även seglingsrepresentanter, 29er Alice Moss och 49er/Fx Marcus Angemark.  

 

Henrik Björsson åtog sig att tillsammans med någon annan bilda ett team som tar hand om 

tävlingsansvarig. Nina och Paul skall tillfrågas om att vara den andra representanten för tävling. 

 

4. Tävling 

29er 

• Tävlingskalender 2019 

Thomas har gjort ett förslag som han presenterade och förklarade (se bilaga). Tävlingskalendern 

fastställdes enligt Thomas förslag. Skall publiceras omgående.   

Tävlingskontrakt 

Thomas har även gjort ett förslag till tävlingskontrakt efter modell från E-jolleförbundet. Skall 

beredas ytterligare. 

• Tävlingsreglemente 

Thomas har börjat på ett utkast. Att vi har ett tävlingsreglemente är viktigt för att säkerställa 

tävlingarnas genomförande. På samma sätt som andra klassförbund föreslås vi även att tar in en 
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mindre avgift till 9er-förbundet för administration av tävlingar. En fråga som redan väckts och som 

vi behöva hantera är nyttjande av pulsklocka under kappsegling vilket idag inte tillåtet enligt 

klassreglerna. Vi kan utfärda ett undantag från regel i Sverige i ett kommande tävlingsreglemente. 

• Coach på tävlingar 

Bör kommuniceras snart för kommande säsong. I år ligger alla större mästerskap närmre Sverige 

vilket medför att vi förmodligen kan skicka coacher till alla mästerskap. Vilka coacher som skall 

skickas och vilken typ av coacher (för yngre kommande seglare eller mer erfarna seglare) behöver 

beredas och beslutas. 

SSF är även villig att tillföra resurser för coacher på ISAF-kvalen. 

Även viktigt att vi börjar få in coacher på lokal nivå med tanke på att klassen växer snabbt. 

 

49er/Fx 

• UVM i Norge, diskuterades om vi skicka coach från förbundet (se ovan).    

• Coach på tävlingar 

Med tanke att det är ganska många nya i klasserna och att det är här det största tappet av 

skiffseglare sker bör vi försöka erbjuda coachning på mästerskap eller viktiga tävlingar. På 29er-

läger kommer även yngre 49er/Fx seglare bjudas in. Charlie driver denna fråga mot SSF. 

 

5. Träning 

29er klassen har vuxit mycket i Sverige på senare år. Vi har seglare på olika nivåer, dels många nya 

och dels mer erfarna 29er seglare. Diskuterades hur förbundet skall agera med tanke på detta. På 

samma sätt som coachning på tävling (se ovan) bör träning /tränare på lokal nivå beaktas. 

• Påskläger 

o Träningsläger tillsammans med Norge i Cavaliere (EUcup 17-19/)  

Måste beslutas omgående pga. boendebokningar. Lerum kommer förmodligen ställa uppmed en 

tränare medan Motala inte avser skicka någon. Charlie med hjälp av Thomas administrerar detta 

läger. 

o Skåneläger (SSF:s läger) arrangeras -17/ . Charlie kommer vara tränare på detta läger. 
 

6. Träffen 

• Klassreperentantmöte 

Charlie gav en rapport från Träffen. Samordning är önskvärd från de olika förbunden dock 

tolkade Charlie lite detta är lite svårt att få bra respons för. SSF är positiva till klassens tillväxt 

som förhoppningsvis ger ökade resurser från SSF.    

 

7. Övrigt  

Annelie får ett förslag på tröjtryck inom kort som hon mailar ut till styrelsen.  

 
 

8. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till 15/1 kl 19.30.  
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Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

Bo Nordenram    Lars Engström 

 


