
  

Verksamhetsberättelse Svenska 606-förbundet 2020/2021 

  

Styrelsen har bestått av Gunnar Alaeus (ordförande), Mårten Andersson (Sekreterare), Jonas Jemt (Kassör), Hans 

Oskarsson (Kappsegling) och Björn Gustavsson (Teknik).  Styrelsen har också fått utmärkt hjälp av Thomas Olrog 

(Revisor), samt Pelle Nihlmark & Aron Svedin (Valberedning).  

 

Förbundets brutna verksamhetsår (1/6-20 – 31/5-21) fortsatte i pandemins tecken vilket gjorde att det blev svårt 

att genomföra de seglingar som var planerade. Både SM och RiksCup tävlingar blev påverkade med inställda 

seglingar. SM var planerat att seglas i Söderhamn tillsammans med Söderhamns Segelsällskap. Söderhamn SS 

ansåg att de inte kunde genomföra ett SM som säker skulle följa de pandemirestriktioner som fanns. Vi i styrelsen 

hade full förståelse för beslutet och var tacksamma att man först och främst tänkte på seglarnas och 

funktionärernas säkerhet. En intensiv period startade med diskussioner om hur 

vi trots allt skulle kunna ha ett SM.  

 

Vi blev då kontaktade av Stockholms 606-klubb som frågade om de inte kunde få 

anordna ett Corona anpassat SM, vilket innebar att SM’et skulle seglas på 

klubbens hemmavatten på Lidingö, med korta sprintrace och seglarna indelade i 

två grupper och finalseglingar med de 10 bästa båtarna från varje grupp. 41 

båtar deltog och det blev ett väldigt uppskattat SM. Vinnare blev SWE886 med 

Håkan Karlsson och Johan Säwensten med förra årets mästare SWE208 Henrik & 

Emil Hansen bara ett poäng efter. På tredje plats kom SWE493 med Hans 

Oskarsson och Niklas Winroth. Övriga resultat från SM 2020 finns här. 

 

Corona situationen gjorde att Övriga seglingar i RiksCupen blev inställda. 

 

Förbundet har under vintern jobbat vidare med att förvalta och planera. Styrelsen har jobbat med: 

• Få hem formarna från Åland och hitta någon som bättre kan ta hand om formarna. Förbundet har 

formellt sagt upp avtalet med Baltic. 

• Diskussioner har förts med SWE 17.7 AB i Kalmar som är intresserad av att ta hand om formarna och 

bygga nya båtar. SWE 11.7 AB drivs av Johnny Billström. 

• En treårplan för SM. I skrivande stund är SM 2022 planerat i Sundsvall och 2023 i Marstrand. Diskussioner 

pågår med ytterligare en klubb men inget har bestämts. 

• Bytt ekonomisystem från Visma till Bokio. Bokio är ett gratis ekonomisystem som finns i ’molnet’ vilket 

underlättar administrationen väsentligt. Dessutom så sparar vi ca 1500:-/år i avgifter till Visma. 

• Clinic 17-18 april tillsammans med North Sails ochS606K, vilken var väldigt uppskattad av deltagarna. 

• Planerat och först diskussioner med klubbar som arrangerar seglingar i RiksCupen 2021. Följande regattor 

är planerade/har genomförts/blivit inställd: Stenungssund 8-9/5 (inställd), Hudiksvall 29-30 maj (inställd), 

Uppsala 19-20 juni, SM i Åmål 13-15 augusti, Stockholm 4-5 september och Lidköping 2 -3 oktober. 

 

Vi ses på årsmötet 

 

Gunnar Alaeus 

Ordförande Svenska 606-förbundet 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.606-forbundet.se/2020/09/Totalresultat-SM-606-2020.pdf
https://swe177.se/
https://606-forbundet.se/seglings-clinic-med-north-sails/


   


