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Sammanfattning 

Under 2017 har det bedrivits organiserad seglingsverksamhet med 16-fots entyps-katamaranen 

Spitfire vid tre klubbar i Stockholmsområdet: Kvarnvikens Båtsällskap, Lidingö Jolleseglare och 

Solna Strands kappseglingsklubb. Det har under året funnits sammanlagt tio båtar av denna typ vid 

dessa tre klubbar.  

 

18 seglare har under säsongen varit med vid ordinarie träningsverksamhet. Dessutom har ett 70-tal 

ungdomar under året getts tillfälle att vid organiserade prova-på-seglingar få segla Spitfire. 

 

Spitfire-seglarna har tävlat flitigt. Dels i den av Spitfire-klubbarna arrangerade Spitfire Cup, med 

fyra tillfällen bankappsegling samt distanskappseglingen Stockholm Youth Raid som sträckte sig 

över 4 dagar.  

 

Spitfire-verksamheten har under året visat sig vara en bra grund att stå på för att ta sig an 

utmaningen att tävla i F18-klassen. Vid 2017 års F18 i Danmark deltog tre besättningar som 

vanligtvis tränar och tävlar i Spitfire-klassen. Även vid F18 SM deltog seglare som vanligtvis seglar 

Spitfire.   

 

Tävlingsutbyte har under året inletts med engelska förbundet UKCRA. 2 svenska seglare, Max 

Tjärnsved och Gustav Jacobsson (båda 17 år) från Lidingö Jolleseglare, deltog i "Spitfire National 

Championships" i England i konkurrens med den engelska ungdomseliten med mål är att segla 

Ungdoms-VM och Ungdoms-OS i Nacra 15.  

 

Lidingöseglarna var med i topp redan från regattans första dag. Men det var först efter det 

avslutande racet, vid tävlingens tredje och sista dag, som segern blev säkrad. Stor glädje i 

svensklägret. Ett kvitto på att satsningen på Spitfire som ungdomsklass börjar ge resultat och en bra 

värdemätare på kvalitéten på de svenska ungdomarna. 

 
Gustav Jacobsson, t.v. och Max Tjärnsved 

efter segern. Foto: Anders Jacobsson  

Den gula svensk-båten tar plats bland Union 

Jack’s. Foto: Charlie Stacey  
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Träning 

Basen i verksamheten har bestått av träningar två vardagskvällar per vecka vid respektive 

klubb. Utöver det har det arrangerats fyra stycken 2-dagars träningsläger på helger, s.k. 

Spitfire Race Clinics. 

 

Vid dessa Spitfire Race Clinics har vi haft förmånen att ha välmeriterade katamaranseglare 

som tränare; t.ex. Ida Svensson (bl.a. Nacra 17) och Rasmus Rosengren (bl.a. AC45 Artemis 

Youth Racing). Utöver att det inneburit mycket duktiga tränare, så har dessa toppseglare 

dessutom varit stora inspiratörer och förebilder till de yngre Spitfire-seglarna. 

 

Tävlingsverksamhet 

Tävlingsmässigt har Spitfire-seglarna varit mycket aktiva under säsongen. Utöver Spitfire 

Cup, med fyra deltävlingar, har det varit deltagande i Lidingö Runt, 4-dagars distans-

kappseglingen Stockholm Youth Raid, Multi & Foiling Day hos Boo SS, samt egna 

klubbtävlingar.  

 

Dessutom deltog en svensk Spitfire-besättning i den engelska mästerskapstävlingen Spitfire 

Nationals. En mycket spännande värdemätare på hur den svenska verksamheten står sig; och 

det visade sig att den står sig väl – den svenska besättningen från Lidingö Jolleseglare vann 

den engelska mästerskapstävlingen. 

 

Flera av Spitfire-seglarna har under året provat på att tävla i F18-klassen. Tre besättniungar 

deltog på F18 VM i Danmark.  

 

Samarbete med Svenska Seglingsförbundet 

Genom ekonomiskt stöd från Svenska Seglingsförbundet har den svenska Spifire-

verksamheten under 2017 haft möjlighet att anlita tränare av mycket hög klass vid de 

träningstillfällen som varit öppna för samliga Spitfire-seglare. Detta har varit mycket 

motiverande för ungdomarna och dessutom gett påtagliga resultat i seglarnas utveckling. 

Förbundets stöd har dessutom gjort det möjligt att vid flera olika tillfällen arrangera prova-

på-seglingar, vilket vi hoppas ska bidra till att fler unga seglare börjar segla katamaran. 

 

Övrig verksamhet 

Katamaran Ungdom-verksamheten är mer än endast Spitfire-segling. Här ordnas alltifrån 

organiserade gemensamma aktiviteter som Match Racing med C55, teorikväll inför Raid-

segling, fysträningar. Men även självpåtagna egna initiativ inom gruppen, som isjaktsegling, 

skidåkning, klättring m.m.  

 

Lidingö Jolleseglare      Kvarnvikens Jolleseglare         Solna Strands Kappseglingsklubb 
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