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Skype möte 9:er förbundet, 2019-04-03 

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

Frånvarande: Nina, Marcus och Charlie.  

 

 

1. Föregående protokoll  

Fastställdes utan ändring. 

 

2. Medlemsavgifter/Ekonomi 

Anneli har jobbar med ekonomin. Vi har idag 27 medlemmar (flest 29er) och ca 16 tkr på 

bankkontot. Påminnelse om medlemskap skall läggas ut på hemsidan där det även skall 

informeras att för tävlingar utanför Sverige måsta man även vara medlem i internationella 

förbundet. Bosse lägger ut på hemsidan, Lars på FB.  

 

3. Styrelsens sammansättning för våra båttyper (29er, 49er) 

För att säkerställa att vi bevakar 29er nu när flera i styrelsen har seglare i 49er klasserna är det 

viktigt att vi har representanter för 29er. Klassen måste vara ”levande”. Paul stämmer av i Skåne. 

Även alla andra på sina håll i landet. 

 

4. Tävling 

29er 

• Malmö och GKSS OCR skall meddelas att. 

o Segling med pulsklocka är tillåtet,  

o romb för tjejer är ej obligatoriska och  

o till Malmö SS att Malmö Skiff bör flytta sista anmälningsdag till 2 veckor innan 

tävlingen, dvs senast 20/4.  

• Dessvärre krockar EU-cupen med seglarmiddagen i Lerum vilket medför att många aktiva 

seglare ej åker till DK med risk att den mister EU-status med risk att tävlingen flyttat till annat 

land. 

• Ett problem med tvåmansbåtar är att ett team ibland inte kan hålla ihop (t.ex. p.g.a. sjukdom, 

skola, mm). 9er-förbundet skall verka för att stötta segling med ”nya partner” och hur seglarna 

skall ”hitta varandra”, coacher/tränare bör även underlätta detta. Kostnader för slitage/skador 

kan dock vara ett problem som bör beaktas. 

• Från internationella förbundet meddelade Tomas att: 

o Mästerskapsorter för 2021 beslutas inom kort. 

o Diskussioner förs om att ev. minska ned antalet mästerskap eller samordna dessa. 

o Rykten om klassens framtid florerar, t ex en 29C (Carbon-mast). Även oklart om 

ägarskapet av klassen… 

• Tävlingsreglemente 

Ännu finns inget tävlingsreglemente beslutat för svenska 29er tävlingar.  
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Anneli föreslog att vi tillsätter en arbetsgrupp som jobbar med reglementet. Deltagare behöver inte 

vara med i styrelsen. 

• Coach på tävlingar 

Charlie har skickat ut information om coachning på mästerskap på hemsidan, vi har dock ingen ny 

information från honom idag.  

 

49er/Fx 

• U23 VM i Risør Norge: Norrmännen har noterat att det krockar med SM i Malmö och önskar 

att vi meddelar Geir Dahl Andersen hur många svenska som skall delta på U23VM samt när de 

beräknas komma till Risør.  

 

5. Träning 

• Påskläger 

o Skåneläger (SSF:s läger) arrangeras 15-19/4. Charlie kommer vara tränare på detta läger. 

Diskuterades synpunkter på att avgiften på lägret är dyrt. Hur kan vi jobba för att hålla nere 

kostnaderna? 

o Cavaliare 15-22/4 (träning+EUcup): Per Frykholm (LerumSG) kommer vara coach för 

gymnasieeleverna. Flertal svenskar deltar. 
 

6. Övrigt  

9er tröjor; Endast en tröja har beställts, ny information skall läggas ut på hemsidan. 

 
 

7. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till 7/5 kl 19.30-21.  

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

Bo Nordenram    Lars Engström 

 


