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ÅRSBERÄTTELSE  FÖR 2016 
 
Under 2016 har vi haft ett stabilt intresse för IOM-klassen. Fortfarande är IOM-klassen störst i 

Stockholmsområdet men vi noterar med glädje att Stenungsunds Segelsällskap fortsatt utvecklar 

sin radioseglarsektion och i början av april arrangerade de för första gången en rankingsegling 

med 31 deltagare.  

Vi har nu ca 45 aktiva seglare i Stockholmsregionen och ca 12 st. aktiva i Göteborg-

Stenungssund. Totalt finns det 200 mer eller mindre aktiva båtar registrerade varav 134 har 

mätbrev. 

 

Årets SM arrangerades av SRSS den 23-24 april vid Saltsjö Pir i Fisksätra. SM lockade  

totalt 33 deltagare med seglare även från Norge och Danmark. Till svensk mästare 2016  

korades SWE 50, Thomas Enwall.  

EM avhölls i slutet av juni månad i Spanien och Sverige representerades av Thomas Enwall och 

Claes Brunnhage som slutade på hedrande 14:e respektive 15:e plats. Brad Gibson GBR blev 

europamästare. 

Nordiska Mästerskapen avgjordes 3-4 september i Espoo i Finland med sammanlagt  

7 svenska deltagare. NM vanns av DEN 93, Sören Andrésen och bäste svensk blev  

SWE 98, Claes Brunnhage på en andra plats. 

  

Enmeterförbundet har ett gott samarbete med Stockholms Radiosegelsällskap (SRSS) i Stockholm 

och Stenungssunds Segelsällskap. SRSS och StSS har ett ambitiösa kappseglingsprogram vilket 

borgar för hög kvalitet och möjliggör för förbundet att upprätthålla en rankinglista baserad på åtta 

av årets kappseglingar. 

 

Det ekonomiska utfallet motsvarar i stort sett budget och förbundet har en fortsatt stabil ekonomi. 

 

Johan Tuvstedt har varit kontaktperson för mät- och tekniska frågor kring klassregeln. 

  

Styrelsen har under året bestått av Claus Lindström (ordförande) samt av Thomas Enwall och Lars 

Ericson med Håkan Lundquist som suppleant. Styrelsen har under året haft två protokollförda 

sammanträden och flera ej protokollförda möten. Revisor har varit Lars Engstedt. 
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