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Seglarvänner i Stockholms båtklubbar         

 

 

 

Planering och förberedelser för sommaren som kommer pågår för fullt, samtidigt som nyheter i form av 

tillbakablickar från seglingsvärlden påminner om den fantastiska sommaren som vi upplevde förra året.  

Seglingsåret som just börjat har för vår elit inletts med flera fina placeringar, bl.a. i USA.  

Jag som skriver till er heter Olof Granander och jag är sedan i novem-

ber ny ordförande i Stockholms seglarförbund (StSF). Jag själv seglar 

både kölbåt och master i Laser, älskar båtliv i allmänhet och kappseg-

ling i synnerhet. Till vardags hittar ni mig inom Försvarsmakten och jag 

är aktiv i både Kvarnvikens båtsällskap och Huvudsta Kanot och Kapp-

seglingsklubb.  Vid årsmötet 21 november 2018 valdes undertecknad 

och flera nya ledamöter in i StSF styrelse, ett förtroende som vi tackar 

för.  Under vintern har vi börjat jobba och fördelat olika ansvarsom-

råden mellan oss i styrelsen. Det känns som vi har fått en bra mix av 

engagerade styrelsemedlemmar och vi har också en bra stomme av 

funktionärer.  

Ett område vi förbereder just nu är att delta i olika forum inom Stockholmsidrottsförbund för att lyfta 

seglingens behov och utmaningar inom distriktet. Ett annat är att förbereda vår representation för 

Stockholmsseglarna vid Seglardagen 2019 (Svenska seglarförbundet (SSF) årsmöte).  Jag passar samtidigt 

på att påminna er om att även klubbar som är anslutna till SSF numer har en röst vid seglardagen. Liksom 

distrikten har och liksom klassförbunden har. Kontrollera om din klubb fyller kraven för att kunna delta 

med ombud på Seglardagen som i år genomförs i Göteborg. Mer information hittar ni under 

http://www.svensksegling.se/svenskaseglarforbundet/Seglardagen2019/  

Samtidigt pågår också en hel del kappseglingsförberedelser, planering, samordning m.m. och vi jobbar 

också med att på ett bra sätt presentera seglingsutbytet inom distriktet och närliggande distrikt för er 

alla. Andra förberedelser är att de utbildningar som behövs för att hjälpa alla duktiga och drivande 

ledare, tränare och funktionärer har startat upp.  Utbildningar som samordnas inom StSF kan ni söka på 

SSF hemsida under utbildningar. Detta är ett axplock av aktiviteter som sker just nu och vi kommer 

fortsättningsvis använda olika kanaler för att sprida information. En är naturligtvis vår hemsida 

http://www.svensksegling.se/Distrikt/stockholmsseglarforbund/ men vi kommer också sprida info direkt 

http://www.svensksegling.se/svenskaseglarforbundet/Seglardagen2019/
http://www.svensksegling.se/Distrikt/stockholmsseglarforbund/
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till er klubbar, bl.a. genom denna kanal. Jag hoppas att ni får detta utskick till den adress som vi nu 

skickat på Vill ni ha den till annan adress eller till fler adresser återkom då till kansli@stsf.se.  

Fokus för StSF och vår styrelse i år är att vi skall jobba för att skapa forum för att omhänderta 

Stocksholmsklubbarna behov av stöd för att driva en bra och välkomnande seglingsverksamhet. Detta 

sker naturligtvis inom ramen för SSF vision ”Svensk segling – tillgänglig för alla”. Vi prioriterar därför att 

jobba inom med att utveckla jollenätverket som finns idag, är ni inte med idag så häng på. Här finns det 

en vilja till att hjälpas åt. Vidare för att hjälpa våra duktiga tränare, nya som gamla runt om i distriktet 

kommer vi att jobba för att bygga upp ett tränarnätverk och gärna se en distriktstränare som stödjer de 

olika klubbarnas tränare. Utbildning av instruktörer, tränare, ledare och domare ser vi också som en av 

våra viktigaste uppgifter. Vi har också skapat en kappseglingskommitté som skall hjälpa till att både 

kvalitetssäkra kappseglingar som genomförs inom distriktet men också att stötta er som arrangerar eller 

vill arrangera kappsegling. Ytterligare ett område som vi tror vi kan förbättra är informationen ut till 

klubbarna och en mer aktiv dialog. Andra aktiviteter som vi har på gång är SRSv-mätning i samarbete 

med Johan Tuvstedt som är en av flera mätmän inom distriktet.  

Under våren kommer jag att återkomma med ytterligare information till er klubbar som är anslutna till 

SSF och därigenom också Stockholms seglarförbund. Vi är naturligtvis också nyfikna vilka behov ni ser för 

att hjälpa Stockholms segling framåt. Hör gärna av er med funderingar och frågor antingen till 

kansli@stsf.se eller direkt till mig olof@stsf.se.  

 

 

 

Många seglingshälsningar  

 

Olof Granander och StSF styrelse 
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