
Årsberättelse Svenska F18-Förbundet 2015 

Året var ett år som kännetecknades främst av två race. Det ena var VM i Kiel 

(http://f18worlds.kyc.de) som drog hela 15 svenska team och blev en stor succé. Främst bland de 

svenska teamen placerade sig Olle Berensson och Oscar Wersäll på en hedrande 15e plats i den 

stenhårda konkurrensen bakom världsstjärnor som Gunnar Larsen (NED), Oskar Zeekant (NED) och 

Glenn Ashby + Bret Goodall (AUS). Läs mer på http://www.searchmagazine.se/News/view/5182 

Det andra var Stockholm Archipelago Raid (http://www.stockholmarchipelagoraid.com) som i år fått 

nytt namn och en extra dag och gick mellan olika base camps. Även det blev en stor framgång och av 

de 25 teamen kom 7 från andra länder än Sverige. Det finns ett stort intresse av att läsa om 

Stockholm Archipelago Raid, i Sverige och utomlands. Följande är ett axplock: 

 Artikel i oktobernumret av Search Magazine som distribueras via post och båtaffärer 

 Artikel i Zilt, se översättning nedan 

 Över 1200 visningar av filmen på YouTube efter tre veckor 

 Cat sailing News 2015 och Cat sailing news 2014 

 Search magazine på nätet 1 av 3 artiklar om raiden 2015 

 Fotografens hemsida med 700+ bilder 

 Internationella F18-förbundet 

Många andra bra tävlingar och F18-event ägde rum under året och den svenska cupen bestod av sex 

av dessa race. Utöver cupen genomfördes ett antal F18-race och seglingar på flera platser runt om i 

landet, bland annat i Luleå och på västkusten. Tävlingskalender 2015 (* Race med asterisk ingick i 

Svenska Cupen): 

 3 maj: Vårrullen*, Stockholm 

 9-10 maj: On the wire, Göteborg 

 9 maj: Lidingö Runt, Stockholm 

 23 maj: Ornö Runt raid*, Stockholm 

 6-7 juni: Sandhamn Open*, Stockholm 

 11-18 juli: VM, Kiel 

 14-16 augusti: NM, Oslo* 

 15 augusti: Tjörn Runt 

 27-30 augusti: Stockholm Archipelago Raid* 

 12-13 september: SM i Sandhamn*, Stockholm. Cupavslutning 

 3-4 oktober: KSSS Olympic Class regatta, Stockholm 

 10-11 oktober: Raid Noir, Stockholm 

Nordiska Mästerskapen i Åsgårdsstrand, Oslo blev ett lyckat arrangemang i en fantastiskt fin del av 

Oslofjorden, se http://f18nordic.org. Vinnare och Nordiska Mästare blev Fredrik Karlsson och Niklas 

Nordblom. 

Minst 60 seglare deltog i minst ett race under året. De 5 bästa resultaten räknades och SM fick inte 

räknas bort. Rankingen av de svenska F18-seglarna baserat på alla race i Svenska Cupen är uppdelad 

på rorsman respektive gast och listan toppas i år av Fredrik Karlsson och Niklas Nordblom på 157p 

var (de körde alla race tillsammans). Därefter har vi Tomas Westergren (gast) på 132p följt av 

Mathias Söderström på 122p. Se F18-rankning 2015 för hela listan. Med reservation för ev. 

felaktigheter. 

http://f18worlds.kyc.de/
http://www.searchmagazine.se/News/view/5182
http://www.stockholmarchipelagoraid.com/
http://kiosk.ziltmagazine.nl/flash/zilt114/#52
https://www.youtube.com/watch?v=AFWFyjMBd38
http://www.catsailingnews.com/2015/09/archipelago-raid-2015-final-day-by-van.html
http://www.catsailingnews.com/2014/09/f18-stockholm-archipelago-raid-2014.html
http://www.searchmagazine.se/segling/news/view/5324
https://www.facebook.com/stockholmarchipelagoraid/photos/a.1634633266822008.1073741830.1629807427304592/1640073612944640/?type=3
http://www.f18-international.org/2015/08/mathias-soderstrom-and-thomas-westergren-win-stockholm-archipelago-raid-2015/
http://f18nordic.org/
http://www.f18sweden.se/wp-content/uploads/2015/12/F18-rankning-2015.pdf


Eftersom racen var viktade efter antalet deltagare samt antalet seglingsdagar (SM viktades ggr 2) 

blev Stockholm Archipelago Raid tungt och ganska avgörande. Årets Svenska Mästare på 

bankappsegling, Olle Berensson och Oscar Wersäll, deltog ej i raiden och placerade sig ändå på 

10e/12e plats i rankingen. Utöver de 42 på listan var det ytterligare 18 svenska seglare som deltog i 

minst ett race, men utan medlemskap i F18-förbundet. 

Mer än hälften av de aktiva seglarna finns i Stockholm varav de flesta är med i KSSS och tränar på 

Baggenfjärden. Tisdagsträningarna där lockade ofta ca 10 båtar. Aktiva F18-seglare finns även i Luleå, 

Malmö, Göteborg och Linköping.  

Revisionsberättelse  
Medlemsavgifterna till förbundet gav intäkter på 22 000 kr. Utgifterna under året balanserade 

intäkterna väl bortsett från coachning till VM i Kiel (utestående leverantörsfordran) som blir en 

förlust för förbundet. Då har ändå KSSS välvilligt ställt upp med följebåten som fick lånas gratis.  

Raiden, som är ett stort åtagande för förbundet och omsätter nästan en kvarts miljon, gick back drygt 

14 000 kr, främst pga av en oförutsedd grundstötning. För att undvika att detta ska ske framöver 

planeras anmälningsavgiften för 2016 höjas med 1000 kr per team. 

Ingående kassa 62 614 

Medlemsavgifter 22 000 

Avgifter bank -762 

Stockholm Archipelago Raid -14 398 

Seglarträffen -2 200 

Årsavgift SSF -2 000 

One.com -781 

Beachflagga -1 929 

Utlägg VM -2 700 

Raid Noir 2 000 

Utlägg SM -278 

Stämplar -2 035 

Utlägg Ornö Raid -676 
Kalendrar F18 -800 

Saldo 2015-12-31 58 055 
  

Leverantörsfordringar  -17 248 

Styrelsen föreslår att årsavgiften ska vara oförändrad 400 kr per medlem under 2016 och att samma 

regler ska gälla som förra året, dvs man måste vara medlem för att få delta i tävlingarna i cupen samt 

i internationella tävlingar, tex NM och VM.  

Förslagsvis ska undantag göras första gången en ny seglare deltar i ett race (dock obligatorisk för 

Stockholm Archipelago Raid) så att inte inträdesbarriären för att prova på blir för hög. Vidare föreslås 

årsavgiften för studenter vara halverad, dvs 200 kr. 

Stockholm, 2016-01-05 

Lars Linder  


