
  

Verksamhetsberättelse Svenska 606-förbundet 2021/2022 

  

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 (1/6-21 – 31/5-22) fortsatte i pandemins tecken vilket gjorde att det blev svårt 

att genomföra de seglingar som var planerade under hösten. RiksCup tävlingar blev påverkade med inställda 

regattor.  

SM seglades som planerat i Åmål och den här gången seglades 

samtidigt SM för 505. 505 och vi med våra 606’or seglade på 

olika banor. Seglingarna gjordes under mycket varierande 

vindar. På lördagen drog en front förbi (som tur var mellan två 

race) med uppmätta vindar över 15 m/s och flera båtar sökte 

vindlä bakom en ö. Söndagens seglingar avslutades med 4 

sprintrace nära hamnen. SM vinnare blev välförtjänt SWE357 

med Erik Lindén, Oscar Lindén och Måns Gustavsson, 2:a blev 

SWE161 med Jonas Berntsson och Magnus Lundberg. 3:a kom 

hemmaseglarna SWE226 med Per Boström och Fredrik Edgren 

med. Hela resultatlistan finns här. 

 

Av de planerade seglingarna i RiksCupen så blev Stenungsund 

inställt pga pandemin. I Uppsala seglade man, men tyvärr 

deltog endast 4 båtar. Vann gjorde Mats Wahlberg och Johan 

Mattson.  

 

Regattan i Stockholm hade fler deltagare, 17 båtar deltog. Åmålsseglarna på SWE 226 vann regattan på 

Islingevikens byiga vatten. Den sista regattan för säsongen seglades i alltid trevliga (och alltid blåsiga?) Lidköping. 

De som hanterade den hårda vinden bäst var hemmaseglarna på SWE548 Pontus och Jan Apelberg. Välförtjänta 

vinnare av RiksCupen blev SWE 226 med Per Boström och Fredrik Edgren. Hela resultatlistan finns här 

 

 

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

• Avtal för 606 formarna har skrivits med SWE 17.7 AB som nu har rätten att få bygga nya 606’or. SWE 17.7 

AB finns i Torsås en bit utanför Kalmar 

• Förbundet har tillsammans med SWE 17.7 AB sett till så att formarna transporterats från Åland till Torsås. 

• Plan för SM. SM 2023 kommer att seglas i klassiska seglarvatten i Marstrand. Diskussioner pågår med 

ytterligare en klubb för 2024 men inget har bestämts. Målet är att vi ska ha en 3-årsplan för SM. 

• En populär träningshelg, 7-8 maj, planerades och gjordes tillsammans med OneSails ochS606K. Träningen 

leddes av vår egen SM vinnare Erik Lindén. 

 

 

Vi ses på årsmötet 

 

Gunnar Alaeus 

Ordförande Svenska 606-förbundet 
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