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 1.   STYRELSE 

 
Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2021 
 
Ordförande:   Peder Lundgren 
Ekonomi    Helen Ericsson 
HR & Utbildning   Liana Tahrodi 
Materialansvarig   Philip Axe, Johan Frölén 
Träningsansvarig   Ted Bernhardtz 
Kappseglingsansvarig  Mikael Berg  
Seglarskoleansvarig  Kristian Smidfelt 
Suppleant  Tobias Hinton 
 
 
Revisor  Jonas Bergström 
Valberedning  Lars Hulten, Kristina Axe 
 
  
UTSKOTT 

 
 Utskotten har haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2021 
 
 Träningsutskottet: Ted Bernhardtz, Mattias Kjellberg  
 Kappseglingsutskottet: Michael Berg, Martin Carlen 
 Materialutskottet: Philip Axe, Lars Hulten, Carl-Adam Sedin, Johan Frölén 
 Nycklar/Jolleplats: Jesper Nicolin 
 Seglarskoleutskottet: Kristian Smidfelt 
 Evenemangsutskottet: Liana Tahrodi, Jonas Bergström, Kristina Axe  
 Ekonomiutskottet: Helen Eriksson 
 Informations- och hemsidegrupp: Tobias Hinton 

  



 

 

 
 

              2.   MEDLEMMAR 
 

       Vid verksamhetsårets slut hade RÖSS 362 medlemmar 
  

 
             3.  EKONOMI 

 
Ekonomiutskottet har fastställt bokslutet för 2021 samt tagit fram en årsbudget för RÖSS  
verksamhet under 2022. Övrigt se separat revisionsberättelse från det gångna året. 
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 4.  RÖRVIKS SEGLARSÄLLSKAPS VÄRDEGRUND 
 
       RÖSS värdegrund sammanfattas i ordet SEGLA 
       S -ständig utveckling 
       E -engagemang  
       G -glädje 
       L -laganda 
       A -ansvar 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 

 
 

5.  SEGLARSKOLA 
 
PROVA-PÅ-KURS Optimist  
Trots Covid-19 lyckades RÖSS genomföra en optimist prova på kurs under våren 2021.  
21 deltagande barn.  
 
SEGLARSKOLA Optimist  
Tid: 6 dagarskurser i 4 veckor, vecka 24, 25, 26, och 32  
Antal barn: totalt 80 seglare (2020 77. 2019: 74, 2018: 71, 2017: 71, 2016: 89, 2015: 91, 
2014: 72, 2013: 81, 2011:82, 2010: 82)  
 
SEGLARSKOLA Feva  
Tid: 6 dagarskurser i 4 veckor, vecka 24, 25, 26, och 32 
Antal barn: totalt 49 seglare (2020:41, 2019:39 seglare, 2018: 22 seglare 2017: 22 
seglare, 2016, 11 seglare, 2015: 25 barn, 2014: 24 barn, 2013: 24, 2012: 14, 2011: 28, 
2010: 28)  
 
 
TOTALT 150 barn och ungdomar i seglarskolorna. Ett stort antal barn från seglarskolan 
fortsatte i grön grupp under hösten. 

 
 

 
  



 

 

 
 
       6.  TRÄNINGSGRUPPER 
 Under hösten 2021 hade vi fler än 50 seglande ungdomar. 
 
 Vi har under 2021 haft över 200 seglingstillfällen, 2020 hade vi 188 Seglingsträningar.  
 Säsongen 2021 sträckte sig från slutet på mars ända till december. 
  
 Under vinterperioden så har det funnits möjlighet för fys-träning. Vi har Grön/blå resp. 

Blå/röda pass. Detta för att anpassa träningen till de fysiologiska möjligheterna 
respektive ålder har.  

  
 Röd grupp har under vår och hösten samtränat med andra klubbar, bl.a. Kullavik för att 

utvecklas ytterligare genom att segla i andra förhållanden och med andra klubbar. 
 Sammanhållningen inom och mellan grupperna har stärkts genom samträningar och 

gemensamma resor till externa regattor. Ett mkt uppskattat moment som kommer 
utvecklas och fortsätta under 2022. 

  
 Utbytet med RCNT fick ta en paus då varken RÖSS eller RCNT kunde resa pga Covid 19 
  
 Vi ser utbytet som en mkt stimulerande aktivitet och det kommer utvecklas och 

fortskrida framöver. Planeringen för sommaren 2022 pågår. Martin Carlen och Lars 
Ahnér har hållit informationsträff om detta arrangemang. 

 
 Vi har haft ett stort härligt gäng tränare som utvecklat våra seglare fenomenalt. Tränare 

har varit: Marcus, Svea, Joel, Tyra, Johan, Johan, Irma, Jonathan, Eskil, Fredrik, Sebastian, 
Felix 
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      Grön Optimist  

Träning 2 ggr/vecka från april-november  
Antal ungdomar: ett 20-tal seglare under hösten  
(2020: 10, 2019: 16 seglare, 2018: 24 seglare, 2017: 22 seglare, 2016: 22 seglare, 2015: 

22, 2014: 27, 2013: 32, 2012: 12, 2011: 28)  
 

       Blå Optimist  
Tid: träning 2 ggr/vecka från mars-december 
Antal ungdomar: 10 seglare på hösten  
(2020: 20, 2019: 18 seglare, 2018: 8 seglare, 2017: 22 seglare, 2016: 22 seglare,  
2015: 22 seglare, 2014: 10, 2013: 15, 2012: 14, 2011: 21)  
 

       Röd Optimist  
Tid: träning 2 ggr/vecka samt samträning med Kullavik från mars-december  
Antal ungdomar: 10 seglare på hösten  

     (2020:7, 2019: 9 seglare, 2018: 9 seglare, 2017: 10 seglare, 2016: 10 seglare 2015:10 
seglare, 2014: 13, 2013: 11,2012: 17, 2011: 16)  

 
       Feva  
 Tid: träning 1-2 ggr/vecka från april-november  
 Antal barn: 15 seglare på hösten  
 (2020: 9, 2019:7 seglare, 2018: 7 seglare, 2017: 7 seglare, 2016: 7 seglare 2015: 7 

seglare,  
 2014: 7, 2013: 7+8, 2012: 6+7, 2011: 14)  
 
       E-jolle  
 Ingen organiserad E-jolle träning har genomförts 2021 
 Tid: oregelbundna träningstillfällen 
 Antal ungdomar: 0 seglare på hösten  
 (2020: 4, 2019:4 seglare, 2018: 5 seglare, 2017: 9 seglare, 2016: 9 seglare 2015: 8 

seglare, 2014: 6, 2013: 9, 2012: 12, 2011: 13)  
 
 29-er 
 En besättning har testat att segla 29-er 2021 
 Tid: oregelbundna träningstillfällen 
 Antal ungdomar: 2 seglare på hösten  
 
 
TOTALT: hösten ca 60 seglare (2020: 46, 2019: 54 seglare, 2018: 53 seglare, 2017: 53 seglare, 

2016: 70 seglare 2015: 70 seglare, 2014: 82, 2013: 82, 2012: 68, 2011: 100)  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Torsdagssegling lag 26/8-21 
 
 
Utvärdering av träningsverksamheten: 
Covid 19 – har påverkat även RÖSS seglingsträning. Vi har följt Seglingsförbundets och RF´s 
rekommendationer i största möjliga utsträckning.  
Under våren var de flesta regattorna inställda, därav gjordes det försök att skapa extra 
träningstillfällen.  
 
Det största målet med året var tillväxt, vilket vi har lyckats uppnå. 
Detta märks i att Grön Optimist och Feva gruppen har en stark tillväxt. 
 
2021 är tredje säsongen med nya gruppindelningen- ålders indelning- för att bygga på 
kompisandan. Den har både skapat förutsättningar för bra gruppdynamik men samtidigt 
ställt högre krav på tränarnas förmåga att tillgodose alla individer.  
 
Vi har idag en stark ledarstab som vi är mkt stolta över och kommer fortsätta jobba vidare 
med för att utveckla och stärka inför framtiden.  
  
Vi hoppas att 2022 kommer medge mer sammanhållning och klubbgemenskap på olika 
arrangemang, som tex gruppgemensamma regattor. 
De gruppgemensamma regattorna är redan bestämda och visas i år i RÖSS kalendern. På 
dessa hoppas vi stor uppslutning. 
 
Vi är en ideell förening där alla medlemmar både föräldrar, syskon och seglare är viktiga. 
Vårdnadshavarnas support för klubben är viktigt så att tränarna kan få chansen att fokusera 
på ungdomarna och inte på klubbens utrustning mm. 
 
Träningsutskottet måste jobba vidare på att skapa möjlighet att fortsätta sin seglingskarriär 
inom RÖSS även efter Optimist och FEVA. Här är vi tacksamma för alla idéer och önskemål. 
 
Vi måste också avslutningsvis slå oss på bröstet för de fina seglingsframgångar RÖSS haft 
under 2021: JNoM Guld, SM Guld och Brons, 23a VM, VM plats, Lag-DM Guld….. o många 
glada RÖSSare på startlinjen. 
 



 

 

 
7.  RÖSS KAPPSEGLINGAR 2021 
 
POÄNGKAPPSEGLINGAR PÅ TORSDAGAR 
En av klubbens längsta traditioner är poängkappseglingarna, som har rötter tillbaka till 
klubbens födelse på 70-talet. Serien är delad i vår- och höstserie med 5 resp 3 seglingar, med 
totalt 15 race.  
Totalt deltog 25 seglare under vårserien (20 Optimister, 5 Feva seglare) och 20 seglare under 
höstserien (10 Optimister, 10 Feva seglare). Under hösten ställde även en uppsättning 49-er 
upp.Utöver detta har vi också haft flera gröna seglare som provat på att segla ngt race under 
hösten samt genomfört 2 stycken LAG-seglings kvällar. (2020: 25 seglare våren / 43 seglare 
under hösten ,2019: 22 seglare vårserien /43 seglare höstserien, 2018: 34 seglare 
vårserien/37 seglare höstserien) 
 
 
(2020: 25 seglare våren / 43 seglare under hösten ,2019: 22 seglare vårserien /43 seglare 
höstserien, 2018: 34 seglare vårserien/37 seglare höstserien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÖSS VÅRSEGLING 
På grund av Covid-19 pandemin blev RÖSS vårsegling inställd. 
(2020: 30seglare, 2019:39 seglare, 2018: 41 seglare)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

RÖRVIKSDAGEN 
På grund av Covid-19 pandemin blev RÖSS vårsegling inställd. 
(2020: 60 seglare, 2019: 44 seglare, 2018: 36 seglare) 
 
 
KLUBBMÄSTERSKAP MED GUMM & GUBBSEGLING 
Klubbmästerskapet genomfördes 19é september. Mycket god deltagarnivå från samtliga 
träningsgrupper, Optimist Röd, Blå, Grön samt Feva.  
Barnen fick sig ett par riktigt goa skratt när det var dags för den årliga Gumm och 
Gubbseglingen med varierade framgångar. Riktigt kul att det blev så pass många båtar med 
på vattnet. 
 
 
LAG SM OPTIMIST 
 
RÖSS genomförde 25-26 september för Lag-SM i optimist.  
Ett arrangemang utöver det vanliga, med seglingar precis utanför bryggan i Hammar, live-
sändning via youtube och evenemangsområde. Varje lag hade en Coach som följde racet och 
gav återkoppling direkt efteråt. Totalt 28 lag deltog med 4-5 seglare i varje lag.  
 
 
 
 
KLUBBDAGEN 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
8. LEDARE OCH LEDARUTVECKLING 
 
För RÖSS är duktiga, engagerade och ansvarstagande ledare en förutsättning för 
verksamheten. Våra ledare har under året i hög grad bidragit till att träningar, seglarskolor 
och läger har varit så positiva. Vi har fått mycket bra återkoppling och beröm från föräldrar 
och barn för våra ledare.  
Våra huvudinstruktörer är alla utbildade av Svenska Seglarförbundet. Vi har som mål att 
fortsätta att utbilda alla ledare i Svenska Seglarförbundets olika kurser. Under 2021 
genomförs erbjöds flera utbildningstillfällen. De yngre seglarna kan få börja med att vara 
hjälpinstruktör för att sedan gå vidare och utbilda sig. 
 

• 2021 har några coacher/instruktörer gått en grund kurs för tränare som verkar i seglingsskola 
och Grön grupp.  

• 2021 fortsatt 3 tränare med vidare utbildning för tränare i Blå grupp. En tränare inbjöds 
domare utbildning Blå.  

• Pga covid-19 blev många kurser digitala och föräldrar fick möjlighet att anmäla sig till 
Seglingens Ledarskap grundkurs.  

• I juni inför seglingsskola 2021 har tränare inblandade i klubbens seglingsskola genomgått en 
HLR- utbildning.  

• I höstas inbjöd Kristina Axe och Helen Eriksson en intern utbildning Seglingens ABC om hur en 
seglings klubb fungerar.  

• 2022 behöver minst 5st föräldrar gå seglingsledare utbildning. 

 
RÖSS tränare som tittar på torsdagssegling 



 

 

 
9. MATERIAL 
 
Under 2021 har RÖSS haft två styrelserepresentant för materielutskottets. 
Materialutskottet har under året bestått av 3 medlemmar vilka har lagt ner mycket arbete 
på att hålla allt materiel igång så alla träningsgrupper ska kunna genomföra sina träningar 
och tävlingar friktionsfritt.  
Under året arrangerades två större arbetsdagar, en på våren och en på hösten, vilka 
planerades av Philip Axe, höstens fixardag var mycket lyckad. Utöver detta krävdes 
ytterligare arbetsdagar i samband med RIB-underhåll, bryggupptagning etc.  
Klubben disponerar 12 optimistjollar och 4 st Fevor för uthyrning. Klubben har 7 RIBar till 
vårt förfogande samt två stycken ekor.  
1 transportkärra för 6 optimister/E-jollar, 1 transportkärra för 3 Fevor 
Hamnplanen för jollar och mastskjulet har varit väl uthyrt under året.  
Hammars klubblokal har inte hyrts 5 dagar/vecka under sommarhalvåret och 1-2 
dagar/vecka under resten av året. 
Då klubblokalen renoverats under våren så hyrdes ett stort tält in under seglarskolan. 
 
En stycken plasteka har köpts in till klubben under 2021. 
Två nya tuber till två Zodiacs har beställts/köpts in under Q4 2021. 
En ny Rib köps in i början av 2022 för att kunna ansöka om båt-bidrag från SSF. 
Mycket material köptes in samt donerades till klubben inför Lag-SM, sänken, bojar och 
komradioapparater. 
 
 
 
 
  



 

 

 
10.  BIDRAG OCH SPONSRING 
 
Under 2021: 

• Fjällmans juridik har givit större bidrag till klubben. 
• Fått bidrag för utbildning av ledare 
• Fått bidrag från olika fonder 
• Bingopengar från Idrottens Bingo 
• LOK bidrag 
• Aktivitetsbidrag från Göteborgs kommun 
• Lokalbidrag från Göteborgs kommun 

 
Framförallt bidrag från fonder är ett område som klubben behöver och kan stärka 
framöver. RÖSS är i stort behov av nytt material och idag har vi inte möjlighet till det 
med endast medlemsavgifter och träningsavgifter. RÖSS har haft svårt att hitta 
sponsorer.  
 
 
 

11.  UTBILDNING  

2021 genomförde RÖSS 
- Flertalet föräldrar utbildningen Grön seglingsledare 
- En förälder Blå seglingsledare 
- Flera föräldrar gick klubbens utbildning: Seglingens Ledarskap Grund 
- En Officiell Domarutbildning  
- Inför Seglarskolan genomfördes HLR utbildning för seglingsskolsledarna 
- En Blå tränarutbildning  
- Tre Grön tränarutbildning 

Fortsatt satsning på utbildningen kommer att ske under 2022. 
 
 
 
 



 

 

              
 
 

12. INFORMATION, RÖSS HEMSIDA OCH HANDBÖCKER 
 
All kommunikation med medlemmar sker via hemsidan samt e-mail, Whatsapp och FB. RÖSS hemsida 
hålls aktuell med nyheterflöde och är flitigt besökt. Hemsidan är ett viktigt forum för alla medlemmar. 
Information till seglarskolor och träningsgrupper sker dessutom via infomöten och föräldramöten. 
Dessa är mycket viktiga för att informera och skapa kontakt, särskilt för de som är nya i klubben och 
för de barn som börjar i grön träningsgrupp.  
 
Utöver hemsidan har RÖSS en Facebook och Instagram – sida som används till marknadsföring och för 
info om bla våra seglarskolor. RÖSS köper annonser på Facebook och Instgram för att få fler deltagare 
till seglarskolorna och öka upptagningsområdet. RÖSS bidrar även till att öka seglingsintresset bland 
ungdomar med att sprida bilder från träningar och regattor. 
Träningsgrupperna använder även WhatsApp-grupper för att få ut information om träningar mm.  
 
 
 
  
 

                
  



 

 

 
 
13. ORGANISATION, ENGAGEMANG OCH SOCIALA AKTIVITETER 
 
UTSKOTT  
Inför 2022 genomförs en organisationsförändring för att öka engagemanget i klubben samt att få utskotten att 
arbeta självständigt med eget ansvar.  
Organisationen under 2022 kommer att bestå av: 

- Styrelse som styr och tar beslut. 
- Utskott som genomför arbetet med stör 

Målet är att utskotten skall vara mer självständiga och ha större frihet att genomföra arbetet inom sitt 
ansvarsområde. 
Se organisationsbild i Bilaga 1: Organisation 2022 
 
Lagledare 
Lagledarnas roll är att planera och hålla ihop träningsgruppen tillsammans med den ansvarige tränaren. 
Lagledaren har en mycket viktig uppgift. 
 
Höstfesten 
Fredagen en 19é november genomfördes återigen RÖSS årliga höstfest i Nästekyrkan Ett traditionellt knytkalas, 
med 71st deltagare. 
Genomgång av RÖSS i korthet och pris- och utmärkelseutdelning. 

- Priser för vår- och höstserierna. 
- RÖSS vadringpris för bästa seglarkompis delades ut för tredje gången. 

  
Torsdagscafé 
I samband med torsdagsseglingarna säljer vi kaffe, te, saft, bullar mm. Detta sköts rullande av föräldrar i de 
olika träningsgrupperna och har blivit ett trevligt arrangemang. För att minska smittspridning och följa 
folkhälsomyndighetens riktlinjer har inte detta kunnat genomföras 2021. 
 
 
  



 

 

 
 
14. FRAMTIDEN 
 
Aktivitetskalender för 2022 är framtagen 
Båtarna behöver hämtas i början av mars i Alingsås. 
 
 
De sanktionerade regattor vi har fått 2022 för följande 
14-15 maj RÖSS vårsegling  
24-25 september Lag-SM i Optimist 
 
 
Andra aktiviteter 
Två arbetsdagar för underhåll av vårt material. 
 
Tredje söndagen i April: arbetsdag i Hammar 
Mitten av oktober: arbetsdag i Hammar 
 
Torsdagsseglingar vår och höst 
Slutet av augusti RÖSS Klubbdag som avslutas med Gumm- och Gubbsegling i Optimist 
 
Höstavslutning med prisutdelning och middag.  
 
Vi kommer under 2022 också att fortsätta satsa på seglarskolan och på inslussningen av seglare till våra gröna 
och blåa grupper. Med erfarenhet från tidigare år kommer vi att bygga vidare på att utveckla denna 
verksamhet ytterligare. Seglarskolan är även ett utmärkt sätt för äldre seglare att engagera sig i klubben och 
utveckla ledarskap och träningskompetens. 
 
Arbetet med att få våra medlemmar att stanna i RÖSS efter Optimisten och Feva fortsätter. Klubbens  
E-jollegrupp har helt upphört och det är ett stort tapp för klubben. De engagerade föräldrarna försvinner och 
risken är stor att ungdomarna slutar helt med segling. Det ekonomiska underlaget för underhåll av våra 
säkerhetsbåtar är för dåligt och klubben måste öka intäkterna för att vi skall kunna investera. 
Det är viktigt att fler föräldrar engagerar sig och utbildar sig så att detta är möjligt. Materialutskottet löpande 
underhåll behöver hjälp från fler föräldrar. 2022 kommer de olika träningsgrupperna vara ansvariga för 2 båtar 
per grupp. Detta kommer ske i samråd mellan lagledarna och materialutskottet.  
 
 
  



 

 

 
 
Bilaga 1: Organisation 2022 
 

 
 
 

 


