Dehler Club Sweden

Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen för Dehler Club Sweden får härmed avge sin årsberättelse för år 2018.
Inledning
Klubbens andra årsmöte hölls 2018-02-10 på Balingsholms Kursgård utanför Stockholm.
Årsmötet föregicks av två intressanta föredrag. Seglaren och segelmakaren Anders Lewander höll
föredrag om ”Racingsegel med lång livslängd för shorthand- och familjesegling”.
Henrik Borg och Stefan Kindeborg föreläste om ”Energi ombord och fördelarna med
litiumbatterier”.
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Bernt Eklund
Ordförande
Bertil Orrvik
Sekreterare
Mikael Sandberg
Kassör
Maria Sundesten
Webbansvarig
Johan Sandström
Breddansvarig
Webredaktör har varit Mari Pettersson.
Styrelsen har hållit 8 st styrelsemöten varav 6 st telefonmöten och förutom sedvanlig administration
bl.a. medverkat till:
– aktiviteter för ökad breddverksamhet
– utveckling av hemsidan
– avtal med Captains om inköp av profilkläder och om medlemserbjudande inför julen
– administration av Facebookgruppen
Breddverksamheten
Nedanstående träffar och sammankomster har arrangerats:
11 april
Riggen i fokus; sammankomst på Benn´s i Saltsjö Boo
2-3 juni
Öresundsträff i Rungsted på den danska sidan av Öresund
9-10 juni
Sommarträff i Norrviken på Runmarö i Stockholms skärgård
8-9 sept.
Höstträff i Kryssarklubbens sommarhamn i Malma kvarn
7 nov.
Sammankomst på Gransegel i Nacka
Kappseglingsverksamheten
Många klubbmedlemmar kappseglar sina båtar. Flera med mycket gott resultat. I Seapilot2Star, som
är en ca 300 sjömil lång doublehand segeltävling, startade 99 båtar varav 21 Dehler.
Anders Mathson som tillsammans med Niklas Svensson gjorde sin 10 start i tävlingen placerade sig
som 2:a totalt. Christer Björk och Kjell Enbom placerade sig som 10:a resp. 12:a totalt.
Fina resultat kan noteras även i flera andra kappseglingar i både öst, syd och väst.
Vandringspriset ”Skeppsventilen” för totalt bästa Dehlerbåt i Seapilot2Star gick således till Anders
Mathson. Anders fick därmed sin första inteckning i priset.
”Skeppsventilen” är ständigt vandrande och utdelades första gången 2017.
Vandringspriset ”Spiken” som går till seglaren med flest poäng i Dehler Cup gick till Christer
Björk. Även ”Spiken” är ständigt vandrande.

Medlemmar
Antal betalande medlemmar var vid årets slut 106. En ökning från föregående år med 25.
I Stockholmsområdet hittar vi något över 50 medlemmar, ca 10 i Västeråstrakten, ca 15 på
västkusten, knappt 10 på sydkusten och på övriga orter ca 20 medlemmar.
Båtar
Klubbens 106 medlemmar representerar totalt 100 båtar varav: Dehler 28 1st, Dehler db1 1st,
Dehler Optima 106 1st, Dehler 29 20st, Dehler 32 7st, Dehler 33 6st, Dehler 34 23st, Dehler 35 7st,
Dehler 36 13st, Dehler 38 11st, Dehler 39 2st, Dehler 41 1st, Dehler 42 4st, Dehler 47 2st och
dessutom 1 st Hanse 370.
Ekonomi
Klubbens intäkter har bestått av medlemsavgifter, 250 kr/medlem samt försäljning av klubbvimplar.
Beträffande klubbens ekonomi hänvisas till resultat-och balansräkningen i årets bokslut.
Kontaktpersoner
Kontaktperson på västkusten har varit Ulf Gilborne och på sydkusten Gunnar Brynolf och Staffan
Kerker.
Slutord
Det har nu gått två år sedan klubben bildades och vi har fått en grund att bygga vidare på. I
klubbens stadgar står bl.a. att -klubben skall verka för att främja intresset för båtliv samt verka för
våra båtars bevarande-. Vidare står att -klubben skall vara ett forum för teknisk utveckling samt med
gemensamma aktiviteter stimulera till både kappsegling och cruisingsegling-.
Detta kan vi bara åstadkomma tillsammans. Det är därför glädjande att medlemsantalet nu nått till
över 100 och att det nästan är 450 medlemmar i klubbens FB-grupp.
Tyvärr har olika faktorer gjort att hemsidan legat nere under långa perioder. Styrelsen beklagar detta
djupt och kraftfulla åtgärder måste vidtas så att hemsidan blir det levande forum vi alla vill ha.
Breddverksamheten är viktig. Träffarna i Stockholmsområdet har varit välbesökta. Det är också
glädjande att det varit en träff för medlemmarna på sydkusten och det kommer säkert att hända
saker också på västkusten kommande säsong.
Slutligen vill styrelsen tacka alla er som på olika sätt bidragit i klubbarbetet.
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