Verksamhetsberättelse för Svenska IOD-förbundet 2011
Detta år har varit ett hyfsat år för oss, när det gäller torsdagsseglingar har vi varit i
snitt 3 st båtar med varje gång, hoppas på lite bättring till nästa år.
Vårserien gick sådär för oss, men höstserien gick ju riktigt bra med 3 båtar bland
dom 4 första av totalt 33 båtar.
Pater Noster Race seglades återigen från Salt&Sill och det blev en blåsig tillställning
men ett lyckat arrangemang där vi placerade oss 7, 15, 29 och 34, därefter fest som
vanligt och samarbetet med Salt&Sill, TSS och StSS flöt smärtfritt denna gång,Tack
till sponsorer för priser till lotteriet.
Till VM i Marblehead åkte denna gång Urban R med besättning där vi seglade 9 race
i skiftande förhållanden, efter en totalt 12 plats konstaterades att vi behöver mer tid i
båt innan man på allvar kan ta upp kampen med dom stora grabbarna, ett stort
grattis till Martin Rygh som kom totalt 5, av 19 båtar, denna gång fick 3 glada laxar bo
i Onkel Tomstugan, övernattningarna överlevdes tack vare Hasselblads helt sanna
historier.
Tjörn runt seglades som vanligt och tycker jag att det riktigt bra för oss, efter en
ganska snabb Tjörnrunda så placerade vi oss i gruppen, Urban 2:a, Björn W 5:a,
Reine 8:a, Hans P 11:a och Björn J 12:a.
Ett klubbmästerskap genomfördes av StSS den 17/9 med 4 race, och det blev en
väldigt lyckad dag tyckte framförallt Hvids besättning som vann totalt efter en grym
serie, Björn W kom 4:a och Björn J kom 22:a av totalt 26 startande
Därefter avslutades seglingsåret med vårat eget klassmästerskap i tidvis tät dimma,
Där vi som vanligt bytte båtar efter varje segling, mycket lyckad Lördag, som
avslutades med samkväm och grill hemma hos Helene och Björn.
Så summeringen efter årets uttagningsseglingar inför 2012 års evenemang är
följande placering
1:a Team Hvid, 2:a Team Imagine Yellow, 3:a Team Woodlouse, 4.a Team Team
Grace, 5.a team Huttetu och 6:a Team Langeline

Tack för ett lyckat seglingsår

Urban Zachrisson ordf i Svenska IOD-förbundet.
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