
 
 

Verksamhetsberättelse 2001/2002 
 
 
 
Issituationen 
I mitten av januari frös Värtan till och låg två veckor med dålig is delvis snötäckt. Fysingen hade ingen 
seglingsbar is alls, men Mälaren kunde utnyttjas i januari av flera medlemmar. Däremot var Runn och 
Siljan användbara ända till 7 april. 
 
Kappsegling 
Klubben arrangerade tre regattor. KM i DN-jakt, SM i XV-jakt och Stockholmscupen nationell 
rankingregatta för DN-jakt. KM i DN-jakt på Görvelns is i Järfälla samlade tyvärr för få deltagare för att 
kunna genomföras, synd då isen var mycket bra. Stockholmscupen seglades på Runn i Falun, en mycket 
lyckad och uppskattad regatta. 
 
DN klassen 
VM och EM med 200 deltagare gick i Haapsalu, Estland. Även junior EM seglades. Ca: 50 st. deltagare 
i både DN och Ice-Optimist. Svenskarna var med framme i världseliten. Från klubben deltog Fredrik 
Lönegren och Thomas Gross. Läs reportaget i tidningen ”Issegling”. 
 

1   US-44   Ron Sherry 

2 P-36 Karol Jablonski 

3 P-114 Michal Burczynski 

4 S- 81   Tomas Lindgren  

5 S-580 Tomas Karlsson  

7 S-5 Åke Luks   

8 S-330 Thomas Gross 

15 S- 85   Fredrik Lönegren   
 
SM genomfördes i Falun på Runn. Samma helg som Stockholmscupen. Först seglade vi SM på perfekt 
is och i bra vind. Vår medlem Birger Andersson som bor i Falun hade borrat över 30 st. dräneringshål i 
veckan innan. Allt vatten hade försvunnit (tack Birger). Efter SM arrangerade vi Stockholmscupen. 
Vinden fortsatte att håll i under lördagen. Söndagen bjöd mest på sol och högtryck. 
SM 

1   S- 580   Tomas Karlsson   

2   S- 81   Tomas Lindgren   

3   S- 5   Åke Luks   

6   S- 85   Fredrik Lönegren   

29   S- 72   Birger Andersson   
 



Stockholmscupen 
1   S- 580   Tomas Karlsson   

2  G- 107   Bernd Zeiger   

3   S- 81   Tomas Lindgren   

5   S- 85   Fredrik Lönegren   
Thomas Karlsson vann vårt fina vandringspris ”Stockholms Isjaktklubbs 100-årsminne” som delades ut på 
prisutdelningen i Falun. 
 
XV-klassen 
EM och Europacup seglades i Estland på den jättelika sjön Võrtsjärv. Klubben deltog med tre seglare i två 
jakter. Totalt 34 anmälda seglare i 17 jakter. Förhållandena var ganska bra. Mats Åkerblad/Peder Friis 
tog 6’e platsen och Lars Lönegren med Estniske gasten Andres Unt tog 11’e platsen. På Europa Cupen 
kom Mats Åkerblad/Peder Friis 7:a Lars Lönegren/Andres Unt på 13’e plats. Ulf Torberger omvaldes till 
Commodore i IM-XVIYRA. 

 
 
SM 2002 i XV-klassen 
SM genomfördes på Siljan med Rättviks båthamn som bas. Kjell Sundquist från Siljans Isjaktklubb var 
gästfriheten själv. En riktig eldsjäl som fick oss alla att trivas lite extra. Seglingsförhållandena var 
utmärkta med mestadels lätta vindar, 1,5 - 4 m/s, utom den fjärde seglingen på lördagen då det blåste 7-8 

 
Mats Åkerblad/Peder Friis rundar med full fart och ett litet lyft på EM hack i häl på Europaeliten. 

Foto: Ulf Torberger 



m/s. Isen var hård fram till lunchtid då det kexade allt mer frampå dagen. Några av lättvindskören (under 
3-4 m/s) genomfördes med enbart rorsman och gastarna fick ledigt.  
  
Svenska mästare efter sex seglingar blev Mats Åkerblad/Peder Friis efter idel segrar utom en tredjeplats 
som de fick räkna bort. De har verkligen fått superfart i jakten detta år vilket också visades på årets EM 
där de blev sexa. Andraplatsen togs med minsta möjliga marginal till trean av Bernhard Rost/Håkan 
Wersäll som hade trubbel innan start med masttrimmet. George Bolsch kom trea och hade valt att segla 
samtliga seglingar utan gast vilket nog lönade sig för det mesta utom i hårdvindsracet på lördagen. Fyra 
kom Lars Lönegren/Kjell Sundquist. Kjell har verkligen fått en bra rivstart på sin nya XV-jakt. Jan 
"Spiken" Ericsson skulle ha varit med men fick tyvärr plankbrott veckan innan på sin XV. Han försökte 
istället segla om oss i sin klass III jakt, dock utan framgång. 
 
Placering Segel Styrman Skotare  

1  S 16  Mats Åkerblad  Peder Friis  
2  S 24  Bernhard Rost Håkan Wersäll  
2  R 5  George Bolsch   
4  S 19  Lars Lönegren  Kjell Sundkvist  
5 SWE 21  Jan Eriksson   

 
Class III 
Klassen har växt sig stark i Sverige och de första jakterna har nu kommit till klubben (Claes Halin & 
Thomas Lindhe).  

 
Claes Halin vid sin nya Class III jakt den 12 januari 2002 vid Hässelby 



Priser 
Iswandapokalen vann Fredrik Lönegren som klubbens bästa seglare på våra regattor+ SM. 
Örtengrens vandringspris, inget KM 2002 
Silverisjakten till Mats Åkerblad för bästa SIKare på SM. 
Thure Hermanssons  vandringspris till Mats Åkerblad för SM vinst. 
Clarence Hammars minnespris får Mats Åkerblad som bäst rankad XV seglare. 
 
Medlemmar 
Föreningens högste beskyddare är Prins Carl Bernadotte. Föreningen har två hedersmedlemmar (Birger 
Andersson, Hans Adolfsson) och två ständiga medlemmar (Lennart Lundholm, Folke Löfström) samt 163 
betalande medlemmar. Två nya medlemmar anslöt sig under året. 
 
Styrelsen 
Har haft flera protokollförda möten samt anordnat årsmöte och några trivselarrangemang i klubbhuset. 
 
Klubbmästaren 
Har arrangerat årsmöte och några ärtsoppemiddagar i klubbhuset. Allt välarrangerat och mycket 
smakligt. 
 
Information 
Ett nummer av SIK-nytt har givits ut (2001-12-29). Klubben har också underhållit sin officiella hemsida på 
Internet  www.sisf.se/isjakt/sisf/SIK. De internationella kontakterna är fortsatt ganska omfattande 
periodvis. Klubbens sekreterare skickar ytterligare information flertalet gånger till de medlemmar som 
anmält sin e-mailadress till klubben. 
 
Klubbhuset 
Under slutet av säsongen påbörjades utbyte av radiatorer. Alla äldre radiatorer är nu utbytta. En 
mässingslampa och en skeppsklocka har dessutom införskaffats. 
 
Filminspelningen från Fysingen 
Visades nästan kontinuerligt på centralstationen i Stockholm hela vintern-våren och har setts av 
tiotusentals resenärer. 
 
Höstbåtmässan 2001 
Klubben hade en mycket lyckad monter tillsammans med Isseglarförbundet. Klubben visade en 
topputrustad DN-isjakt, foton, resultatlistor mm. Det fanns också ett köp å sälj plakat. Förbundet visade 
skridskosegel, skimbat och en vinge. Ett stort tack till Mässan och Tompa Sandberg för att de hjälper oss 
och ideella föreningar med monterplats, TACK. 
 
Klubbens kapital 
Har varit och är säkert placerat på ett räntebärande konto. Klubben söker alternativ placering för 75,000 
– 100,000 kr. Styrelsen har drivit frågan men väntar på definitivt beslut och lämplig tidpunkt att omplacera 
på bättre sätt.  Målsättningen är att få en god avkastning på lång sikt. 
 
Stockholm i November 2002 
 
 
Mats Åkerblad Ulf Torberger  Fredrik Lönegren Tom Silén 
 
 
 
Åke Mellbrink Kjell Wågberg Joachim Brink  Sten Möller 



 
 
Pontus Thelander 


