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Styrelse 
Ordförande – Bo Gullberg 

Kassör – Olle Krogh 

Sekreterare – Örjan Friberg 

Ledamot – Magnus Timerdal 

Ledamot – Magnus Bood 

Suppleant – Mats Hagman 

Suppleant – Gunnar Gustavsson 

Revisor – Magnus Odin 

Revisorssuppleant – Dick Lindberg 

Valberedning – Mats Claesson och Lars Smit 

Verksamhetsåret  
Föreningen har haft 209 medlemmar. Det är 1.128 segelnummer registrerade för DF65 och 150 

segelnummer för DF95. Styrelsen har haft 11 styrelsemöten.  

Arbetet pågår med att se över formalia som stadgar och officiellt namn. Även plattformen för 

hemsida och andra medier ses över. Vi har arbetat med att ta fram en ny logga, vilket nu är klart. 

Framöver kommer det att finnas kläder och annat med denna att beställa. Vi har jobbat med Global 

2024 som arrangeras 10-17 maj i Nynäshamn. Nynäshamn Segelsällskapet kommer att ha 

huvudansvaret, men förbundet är med i planeringsarbetet. 

2022 var också första året med ordentligt med regionala rankingar i DF65. Ser man på 

deltagarantalet, så har det varit en klar framgång. I snitt 60 seglare fördelat på 4 regioner. Totalt har 

det varit 114 olika seglare som seglat någon rankingsegling i DF65 under året. För DF95 så är det 41 

olika seglare. I toppen på 65-rankingen så har nu blivit en duell mellan Bobbo Lindholm och Michael 

Collberg. Bakom är det ett helt gäng som slåss om att komma sig upp på rankingen. Vi har också nu 

börjat räkna rankingen inför Global 2024. När det gäller rankingen för DF95 så är Michael Collberg så 

här långt säkert i topp. Här är rankingen satt för Global 2023, och Sverige har fått 8 platser. Det känns 

som vi har ett riktigt starkt lag som åker till Fleetwood i maj 2023. 

Seglingsåret 
2022 blev det första riktiga seglingsåret efter pandemin. På nationell nivå så började vi med 95:an i 

Varberg redan i mars. Det var 23 taggade seglare på plats, och vinnare denna dag blev Michael 

Collberg. Två veckor senare var det dags för 65:an att göra premiär, och detta för många av oss på ett 

nytt ställe. Det var en två dagars där vi också körde årets årsmöte. Det blev en ny segrare, då Lars 

Smit tog hem det hela. Efter 1,5 månads uppehåll så var det dags för en helg i Kumla. Denna gång så 

körde vi 95:an på lördagen och 65:an på söndagen. Lars hade bevarat formen, och tog hem 95:an. På 

söndagen var det Magnus Bood som stod som segrare, vilket också lär vara första rankingsegern. I 

mitten av juni var det dags för 95:orna som då tog sig till Ljungskile. Här blev det norsk seger genom 

Odd Örnulf Stray. Jonas Samson var bäste svensk på andra plats. Mitt i semestern var det dags för 

den årliga seglingen i Gryt. Det var uppstart på fredagen, där Tim Shuwalow körde teori och praktik. 

Dagen avslutades med en matchracing, där Göran Uggla segrade. Helgens segrare blev sedan Bobbs 

Lindholm, återigen en föstagångsvinnare. Så var det dags för årets första SM. Ljungskile fick sent 

hoppa in som arrangör. Och vi har hört vinnarens namn förut, Michael Collberg. Helgen efter var det 

dags för en 95-ranking i Vadstena. Denna gång segrade Magnus Bood. I början av september gav vi 
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oss upp till Falus för SM I 65:an. Och en viss herre tog sitt 3:e SM för året i RC-segling, ”Kungen 

Collberg”.  När det sedan var dags 95-ranking i Ålsten, så var det ännu en gång en ny vinnare, Göran 

Uggla. I slutet av oktober var det dags för en tvådagars i Sjötorp. På lördagen kördes 95:orna i hård 

vind, vilket Collis behärskade bäst. Söndagens 65-segling fick däremot lätta vindar. Det var till och 

med så lätta att vi inte fick seglat tillräckligt många för att det skall räknas som ranking. Segrare i den 

förkortade tävlingen blev Jan ”Pommac” Carlsson. Så med kort varsel, så ställde Vadstena upp och 

körde en helg i november. Lördagens 95-tävling togs hem av en Mariestadare, men ny som vinnare 

på denna nivå, Johan Schelin. Årets sista segling var söndagens 65-ranking, där Bobbo Lindholm åter 

tog hem det hela. 
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