
Verksamhetsberättelse för Svenska Dragon Force 65 Förbundet (DF Racing Sweden) 

 
Verksamhetsår 2017  

Styrelsen har under året haft följande sammansättning  

Ordförande: Jari Heiskanen, Kungsbacka  

Sekreterare: Carl-Johan Malmberg, Göteborg  

Kassör: Magnus Timerdal, Hovmantorp 

Ledamot: Benny Johnsson, Ulvahult, Värends Nöbble 

Ledamot: Jonas Samson, Halmstad 

Suppleant: Petter Kostmann, Göteborg 

Suppleant: Jonas Caspersson, Göteborg 

 
Verksamhet 

DF65-klassen finns nu representerad och etablerad på ett stort antal orter från Falun i norr till Malmö i 
söder. Under året har även seglare från grannländer deltagit i våra kappseglingar och planering för ett 
NM under 2018 har påbörjats. Klassens 3:e officiella KLM genomfördes i Vadstena i oktober och från 
2018 har klassen därmed officiell SM-status viket är mycket glädjande. Styrelsen har under hösten 
tagit fram former för en rikscup som under 2018 kommer att ersätta rankingen som värdemätare för 
årets kappseglingar. Rankingsystemet kommer att finnas kvar parallellt men kommer endast att 
utnyttjas vid eventuell uttagning till seglingar med begränsat deltagarantal, t ex internationella regattor 
där Sverige tilldelas begränsat antal platser. Under året har ett antal seglare varit i England och deltagit 
i GBR öppna mästerskap. 

DF95-klassen växer lite långsammare men första inofficiella KLM genomfördes i augusti med 14 
deltagare. Klassen börjar få fäste i Stockholm och västkusten ligger strax efter i tillväxt. En 
internationell arbetsgrupp har också bildats där styrelsen har en svensk representant. 

Kappsegling  

Totalt har det i förbundets kalender genomförts 18 regattor med totalt 389 starter. Därutöver har det 
kappseglats och tränats lokalt i stor omfattning runt om i ladet. Verksamheten bedrivs i lokala FB-
grupper och förbundet ser positivt på dessa initiativ som gynnar bredd och tillväxt. 

Förbundet i siffror 

144 betalande medlemmar. 
802 segelnummer registrerade för DF65. 45 segelnummer registrerade för DF95.  

Möten 

Årsmöte hölls i Växjö 22/4 i samband med regattan där. 



Styrelsemöten har under 2017 genomförts 6 gånger som telefonkonferens: 22/2 10/5, 14/6, 24/8, 4/10, 
14/12  

Ekonomi  

Förbundets ekonomi är mycket god och redovisas i detalj i Resultatrapport och Balansrapport. 

 

 

Styrelsen  


