
 

Verksamhetsberättelse Svenska 606-förbundet 2019/2020 
 
Styrelsen har bestått av Emil Hansen (ordförande), Michael Persson (Sekreterare), Gunnar Alaeus (Kassör), Jonas 
Jemt (Kappsegling) och Björn Gustavsson (Teknik).  Styrelsen har också fått utmärkt hjälp av Thomas Olrog (Revi-
sor), samt Peter Pohl & Aron Svedin (Valberedningen). 
 
Andra halvåret 2019 startade med ett lyckat och trevligt Jubileums-SM på Borgholm. 606an designades av Pelle 
Petterson år 1969 och självaste Pelle invigde SM och gav en fin berättelse om hur allt började. Styrelsen fick publi-
cerat en artikel om 606ans historia och intervju med Pelle i Search magazine och ett nytt vandringspris infördes på 
SM för ledaren inför sista dagen. Styrelsen designade en jubileumspiké tillsammans med Pelle Petterson och en 
promotionfilm för 606-klassen blev  producerad. 31 båtar deltog på SM. 606-klubbens höstregatta arrangerades 
med 15 deltagare, vilket innebar ett lyft emot föregående år och säsongen avslutades traditionsenligt i Lidköping, 
med fina seglingar och regattamiddag. 909 Wilda vann med god marginal rikscupsserien 2019. 
 
606-förbundet har under vinterperioden arbetat systematiskt med förvaltning och planering. Styrelsen har emotta-
git och digitaliserat originalritningarna till båten. Vidare har det genomförts ett besök på Åland för att kontrollera 
skicket på båtformarna. Vår utvärdering ledde till beslut om att frakta hem formarna till Sverige, och det pågående 
arbetet med att finna en aktör med plats och lust att hålla efter dem ser ljust ut.  Styrelsen har också försökt för-
verkliga årsmötets önskemål om att proaktivt skicka ut fakturor för betalning av medlemsavgiften. På grund av svå-
righeter att skapa automatiserade fakturor, har styrelsen manuellt skickat email med faktura till respektive med-
lem. Styrelsens bedömning är att detta fungerat väl. Dels har fler medlemmar betalat avgiften i tid, och dels har 
icke aktiva medlemmar besvarat email med att de önskar utträde och kunnat avlägsnas ifrån registret. 
 
Styrelsen var då sanktionsprocessen avslutades sent på hösten 2019 väldigt nöjd med planeringen av kappseglings-
säsongen. Vårregattor på respektive kust: Stenungsund 9-10 maj och Hudiksvall 16-17 maj. Sedvanlig regatta i 
Uppsala 13-14 juni och ett SM i Söderhamn 7-9 augusti, som skulle ske under stadens 400-årsjubileum. Höstregat-
tor i Stockholm 5-6 september och Lidköping 3-4 oktober. 
 
Sen kom Corona. 
 
Det har varit en utdragen och svårläst situation, med gradvis nya besked, och väntan på riktlinjer ifrån Riksidrotts-
förbundet och Svenska seglarförbundet. Styrelsen har balanserat mellan att vilja hålla det öppet så länge som möj-
ligt, och kunna ge framförhållning till deltagare och funktionärer. I regel har vi fattat beslut i samråd med respek-
tive klubb ca en månad före. Flera kan säkert argumentera att segling inte är en ”fullkontaktsport”, utan tvärtom 
bjuder på mycket frisk luft, och menar att det kanske är överdrivet att ställa in. 606-förbundet har dock gått på lin-
jen att det är totalexponeringen inklusive aktiviteter på land som räknas. Dessutom har styrelsen inte önskat ris-
kera seglingens varumärke genom att tänja på gränser och skapa dålig publicitet. 
 
Speciellt SM var en vansklig diskussion. I april-maj trodde de flesta att till hösten skulle restriktioner lättas upp, 
men vad gör vi om det inte blir så? 606-förbundet hade en löpande dialog med Söderhamn, men har också arbetat 
med 2 alternativ. Lägga SM i Lidköping i oktober, eller i Stockholm i september. I skrivande stund har vi en inbjudan 
till SM på 606-klubbens hemmavatten vid Lidingöbron. Det blir ett annorlunda SM. För att Corona-anpassa oss blir 
formatet heatseglingar och finaldag på söndagen. Många korta race och högt tempo. Det har för de flesta blivit 
mindre kappsegling hittills i år. Nu får vi i alla fall till ett svenskt mästerskap, och förhoppningsvis en höstregatta.  
 
Tiderna ändras och vi med dem! Vad Corona betyder för fortsättningen återstår att se.  
 
 
Vi ses på årsmötet! 
 
Styrelseordförande i 606-förbundet  
 

  


