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Förvaltningsberättelse
Styrelsen vid årsmötet i Stockholm den 28 oktober 2017 valde följande styrelse
Ordförande i styrelsen och förbundsordförande Magnus Nordström 1 år
Ledamot (ungdomsverksamhet) Oscar Wersäll vald på 2 år 2016 står kvar
Ledamot Emely Hagen vald på 2 år 2016 står kvar
Ledamot (ungdomsverksamhet, föreningsutv) Stig Pettersson vald på 2 år 2016 står kvar
Ledamot (ungdomsansvarig) Axel Steffner nyval på 2 år
Ledamot (kappsegling o licenser) Sverker Björling nyval 2 år
Revisor Mats Blomgren aukt revisor
Valberedning Hans Adolfsson (ordf), Ulf Torberger och Fredrik Söderman.
Funktionär utsedd av styrelsen Generalsekreterare (GS) Sven Lindeberg.
Sammanträden Förbundsstyrelsen har under verksamhetsperioden haft 5 protokollförda
sammanträden.
Kontakter med Riksidrottsförbundet Isseglarförbundet har varit representerat vid dialogträff för
ordförande och GS samt deltagit i informations- och arbetsmöten angående idrottslyft. Vid RIF deltog
GS
Verksamheten har bedrivits enligt den organisation och stadgar som beslutades vid årsmötet 2006.
Detta innebär att klassförbunden självständigt svarar för genomförandet av nationella och
internationella seglingar.
Föreningar; två föreningar, Gaff Yacht Society och Köpings seglarklubb har begärt och beviljats
utträde pga upphörd verksamhet, samtidigt har vi fått in en ny förening i förbundet Kalmar sprint
sailing club. Antal föreningar anslutna till Svenska Isseglarförbundet uppgår till 37 varav 6 är
klassförbund. Klassförbunden har status av föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och Svenska
Isseglarförbundet.
Styrelsen har haft två fokusområdet året som gått. Först och främst har förbundets arbete
digitaliserats och med ordförande i spetsen så har det skapats många nya verktyg. Förbundet har
även en ny Facebook sida och en uppdaterad hemsida. Den andra fokusuppgiften under året var att
deltaga på SM-veckan vilket gjordes med skridskoseglarna i Söderhamn. Här tog Tord ett stort ansvar
och satsningen gjorde att förbundet fick betydligt mer medial uppmärksamhet än tidigare.
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Verksamhetsberättelse för Svenska IceOptimist Sällskapet 2017-2018
Under verksamhetsåret 2017-2018 har verksamheten fortsatt att alltmer omfatta både
IceOptimist- och DN-segling. Sällskapet är berett på att ta emot fler nybörjare som kan låna
material för träning och segling. Seglarna blir bättre på att hantera sina jakter med rejält bättre
resultat på värdsmästerskapen jämfört mot tidigare år. Aktiviteter för att rekrytera nya seglare
som påbörjats hoppas vi kommer att ge resultat i fler ungdomar som seglar IceOptimist i
framtiden.
Lokala Aktiviter
Iceoptimistverksamheten har sina tyngdpunkter i Loftahammar, Strängnäs och Uppsala. Där har
genomförts aktiviteter såsom träningssegling, regelgenomgång, byggande av jakter och
skötsel/underhåll av jakterna. För att rekrytera nya seglare till sporten pågår introduktion och
prova på verksamhet kontinuerligt.
Svenska Mästerskapen för juniorer i ICE optimist och DN
2017 års svenska mästerskap i ICE Optimist genomfördes på Fysingen 27 december.
1.

S-45 Oskar Svensson SäSS

2.

S-49 Rasmus Söderman UKF

3.

S-51 Axel Steffner UKF

Junior SM för DN 2018 genomfördes 17-18 mars på Glan utanför Norrköping.Seglingarna
genomfördes tillsammans med SM-seglingarna för seniorer. Juniorernas placeringar i seniorSM
inom parentes. Totalt deltog 41 seglare.
1.

S 839 Axel Steffner UKF (26)

2.

S 887 Gustav Lindén OXSS (38)

3.

S 832 Rasmus Söderman UKF (40)

IceOptimist SM för 2018 sköts upp till nästa vinter.
Juniorvärdsmästerskapen för ICE optimist och DN
Juniorvärdsmästerskapen 2018 genomfördes på sjön Rekyva utan för Siauliai i Litauen. Från
Sverige deltog 6 DN-seglare och en IceOptimistseglare. Bäst lyckades Eddie Klements som blev
silvermedaljör.
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De svenska deltagarnas resultat JWC 2017, resultat 2016 inom parentes.
Ice Optimist, 36 deltagare (41)

DN Junior, 32 deltagare (30)

14 (16) S-45 Oskar Svensson

2 (1)

S 812 Eddie Klemets

7 (22)

S-839 Axel Steffner

14 (28)

S-841 Ivar Steffner

Junioreuropamästerskapen för ICE optimist och DN
Junioreuropamästerskapen 2017 genomfördes på sjön Kisezers utanför Riga. Från Sverige
deltog DN-seglare. Bäst lyckades Eddie Klements som blev silvermedaljör.
DN Junior, 32 deltagare
2 (1)

S-812 Eddie Klemets

8 (8)

S-839 Axel Steffner

11 (21) S-841 Ivar Steffner

DN klassen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 st styrelsemöten. Därutöver ett antal informella
möten per telefon och på isen samt ett rullande diskussions-flöde via tjänsten Facebook
Messenger.
Medlemmar; Antalet medlemmar vid verksamhetsårets slut uppgick till 79 st varav 8 st juniorer.
Antalet svenska deltagare i Meijer DN Cup 2018 (nationella tävlings-serien) uppgick till 45 st
(+15%) varav 8 juniorer.
Säsongen 2018; Inför säsongen gjorde vi en större investering i vårt kappseglingsmateriel
genom inköp av släpvagn, fyrhjuling, rundningsmärken, komradio, avståndsmätnings-system,
kikare m.m. Ett mycket uppskattat tillskott för såväl seglare som tävlingsfunktionärer.
Vinterkylan var lite sen och först efter nyår bet den ett ordentligt tag om större delen av landet,
ända fram till april. Förhållandena var på många sätt väldigt fina, inte minst runt Mälaren och
sjöar i Östergötland.
Bortsett från vår första planerade tävlingshelg i mitten av december kunde vi genomföra
samtliga 4 nationella tävlingshelger samt SM 2018. Antalet deltagare var överlag större än
tidigare säsonger med 36-47 deltagare per tävling och flera som för första gången tagit steget
att tävla på nationell nivå. S-8 Fredrik Lönegren hade en strålande säsong och var bästa svensk
på samtliga regattor och blev så klart då även Svensk Mästare 2018.
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Oscar Wersäll Ordförande, Gunnar Strömberg Kassör
Richard Gustring Nationssekreterare [internationell repr.]
David Croner Vice ordförande, Håkan Söderberg Sekreterare
Björn Ekström Adjungerad styrelsemedlem
Richard Larsson, Niklas Oskarsson & Patrik Stenberg Valberedning
Håkan Elfström Revisor, Tord Kvartsén Revisorssuppleant

På den internationella arenan hade vi svensk representation på samtliga stora mästerskap;
Nordamerikanska Mästerskapet 2018 på Lake Charlevoix i Michigan (2 st svenskar), VM & EM 2018
på sjön Wielimie i Szczecinek, Polen (14 st svenskar) samt på Junior VM & EM 2018 i
Litauen/Lettland (6 st svenska juniorer i DN-klassen).
Resultatmässigt stod S-812 Eddie Klemets för bästa insatsen med 2:a placering vid både JVM och
JEM!
Utöver de stora mästerskapen hade vi i vanlig ordning svenskt deltagande i flera andra utländska
tävlingar, framförallt i Finland.
Sammanfattningsvis glädjer det oss åt att vi fick en väldigt fin is-vinter och tackar de klubbar som
tog tillfället i akt med att introducera vår idrott till många nya seglare. Framtiden ser verkligen
lovande ut och vi ser fram emot att välkomna ännu fler DN-seglare (och klubbar) till vår
verksamhet vintern 2019!
Svenska DN-isjaktsällskapet, DN Sweden, är ett klassförbund anslutet till specialidrottsförbundet
Svenska Isseglarförbundet, SISF. DN Sweden verkar för att stödja svensk DN-isjaktsegling och dess
seglare att prestera resultat på kappseglingar såväl nationellt som internationellt.

Sällskapet Skridskoseglarna Verksamhetsberättelse för 2018
Seglaråret
Seglaråret blev bra men vi saknade de stora havsfjärdarna. Mycket segling blev det på Bredsjön,
Ältasjön, Fysingen, Ullnasjön med flera. Större ytor fanns ibland på Stora Värtan och Mälaren.
Blacken med utgång från Kullersta var ett välbesökt ställe speciellt var det många kitare som
seglade där. De nyanskaffade provapå segel för ungdom (två Draksegel, två KiteWingar samt två
Vintervindsurf) kom i bruk bl.a. på provapå dagen på Ältasjön den 14 januari. TT var där och gjorde
ett längre reportage.
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Säkerhet på is har också varit under diskussion. En sammankomst om säkerhet hölls i Surfspots
lokaler vid Kungens kurva. Där diskuterades bl.a. svårighet för Vintervindsurfare ett få grepp i isen
när man ska dra upp någon med livlinan. Förslag här var att vända brädans piggsida mot isen för
att få grepp. Kitarna kör gärna med skidor på isen. Skidor kräver väl rekade isar. Med skidor kan
man också köra på mjuka vårisar vilket är extremt farlig. Vi noterade också att man troligen inte får
av sig skidor som har vanliga slalombindningar när man ligger i en vak.
Tävlingsåret
Sverige- Cup 7 januari och 11 februari
Sverige-Cup tävlingar genomfördes på Bredsjön och Västeråsfjärden. Slutresultat från de två
deltävlingarna visas nedan. Detaljerade resultat ses på Sällskapets Skridskoseglarnas hemsida
SM i skridskosegling 2018-03-18
Årets SM avlöpte på Stora Värtan. Isen på Värtan hade varierad ytkvalitet. Bästa isen fanns syd
Blomskär där vi också körde. Vinden var västlig med 5 till 8 m/s. Solsken hade vi under hela dagen.
Tre klasser tävlade: KiteWing, VinterVindSurf samt Kite. Drakseglarna avser att segla sitt SM vid ett
senare tillfälle
KiteWing och Vindsurf körde bana och ShortTrack. Kite körde bana och långdistans.
Nytt för i år var att Kite tävlade som egen SM klass samt att Kite också körde långdistans. En
närmare redogörelse för långdistansloppet ses på Sällskapet skridskoseglarnas hemsida. Kite var
största klassen i årets SM. Tävling och protokollföring fungerade trots att antalet funktionärer var
begränsad. Vi hade vissa problem med protokollföring när Kite seglade bana. Vi måste ta fram
bättre rutiner till nästa år. Annars! Ett mycket lyckat SM. Resultat nedan. Samtliga resultat ses på
Sällskapets Skridskoseglarnas hemsida
WISSA 2018, Lahti Finland 26 feb till 3 mars
Deltagare: Evelina Nordström, Youth, klass Wings, gren Short track slalom (STS)
Leif Persson, Veterans, Klass Wings, gren STS
Magnus Nordström, klass Grandmasters, gren STS
Tobias Bodin, klass Sailboards, gren STS och Course Race
Stefan Söderman, klass Sailboards, gren STS och Course Race
Frank Krönert, klass Kite skis, gren Course Race
Kristoffer Rönnback, klass Kite skis, gren Course Race

Sida 6 av 13

Svenska Isseglarförbundet
878002-0601

Lahti är en känd sportstad med skidor som specialitet. WISSA hölls på en ganska stor sjö, Vesijärvi.
Totalt var det 105 registrerade seglare.
Det hade kommit ca 20 cm snö och Short Track Slalom (STS)-banan hade hållits plogad men banan
var något mindre än vad som är brukligt men höll måtten någorlunda med några sprickor. Tyvärr
närmade sig ett högtryck vilket brukar ge mycket kyla och nästan ingen vind.
WISSA inleddes med STS för sailboards (vintervindsurf) och course för Kite i relativt svaga vindar.
Kitarna Kristoffer och Frank hade det tufft eftersom det var första gången i sådana här
sammanhang, men det gick bättre och bättre. Vintervindsurfarna Stefan och Tobias började bra
och blev bättre. Leif (SM segrare 2017 i STS) seglade bra. Magnus och Evelina, 12 år seglade bra.
På onsdagen gjorde sailboard ett försök till Course race vilket var otroligt svårt i den lätta vinden
med så pass kall och mjuk snöyta men det blev ändå två race. Helt klart har vi svenskar mycket att
lära vad gäller vallningen och även strukturer på belaget. Några Course race i Wing-klassen blev
aldrig av då det blåste för lite. Högtrycksprognosen slog in med 20 – 26 minusgrader och helt
vindstilla.
Torsdag till lördag var det vindstilla och onsdagen blev därför den sista tävlingsdagen. WISSA var
som vanligt mycket bra genomfört av arrangörerna där presidenten Sanna Päivärinta drog ett stort
lass.
Resultat i medaljer: Evelina: (KiteWing, STS), guld i youth och brons i womens
Leif: (KiteWing, STS), guld overall och guld i Veterans
Magnus: (KiteWing, STS), brons i Grand Masters
Tobias: (Vintervindsurf, STS), guld i Masters
Stefan: (Vintervindsurf, STS), brons i Masters

Svenska XV-JaktSällskapet och XV-klassen2018
Årsmötet hölls som planerat 26 oktober. Säsongsstart Storsjön den 12-14 januari, och på Fysingen
17 februari. Träningsläger Storsjön/Sandviken
XV-Sällskapet arrangerade ett internationells träningsläger12-14 januari för XV-seglarna. Två team
med fyra seglare från Estland deltog tillsammans med fem av sällskapets XV-jakter deltog.
Platsen som valdes för lägret var Storsjön/Sandviken. Isen var 25-32 cm tjock, hård och med max 1
cm mjuk snö. Delar av den södra delen hade dessvärre bristande skare som gjorde stort motstånd.
Men norra delen var isen fin, slät och hade ca 6 mm pudersnö. Många igenfrusna sprickor och
råkar fanns på många ställen, men ingen utgjorde något hot mot säkerheten.
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Elitsatsningen 2018 Svenska XV-Jakt sällskapet inleder säsongen med träningsseglingar.
Kvalificerad träning genomfördes vid flertalet tillfällen under februari på Fysingens is. .
Europamästerskap Tyskland planerade EM till början avfebruari, men tävlingarna fick med kort
varsel flyttas till Estland som fick arrangera. Tre svenska XV-jakter med sex seglare deltog. Bäst
blev George Bolsch med en sjunde plats. Totalt deltog 56 seglare i EM. SM kunde inte genomföras
pga otillräckligt säker is. Estniska mästerskapen 17-18 mars
Seglingarna genomfördes på stora isytor vid Oisaare på ön Ösel (Saaremaa). Kraftig vind som
tilltog under lördagen. Från ca 5 m/s till 11 m/s i byarna. Tillsammans med den hårda släta isen
gjorde det toppfarter på över 100 km/h.
Bernhard Rost blev bäste Svensk och tog brons.

Sammanfattning av säsongen för Klass III.
Verksamhetsberättelsen för 2017-18 innehåller bara lokala seglingar på Mälaren, Bolmen och på
Västkusten där det seglats på Rådasjön, Stigfjorden på sydsidan av Orust samt på Viaredssjön.
Vårt SM ville vi samköra med DN-seglarna, men tyvärr var uppslutningen från våra seglare alldeles
för dålig denna gång, därför startar vi säsongen 18-19 med att köra detta uppskjutna SM.
Det märks att medelåldern på våra seglare stiger för vi dras med olika krämpor bl.a. dåliga
knäleder, höftproblem etc.
Detta gör att vi gärna ser stabila förhållanden under en längre tid, när vi skall genomföra våra
tävlingar.
Väl på isen och i jakten så märker vi inte av våra krämpor så tydligt.
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Verksamhetsberättelse 2017 – 2018, Isabella
Säsongen startade 27/1 med en provtur på Måsnaren, men vi flyttade
Släpet med lånejakterna till Mariefred där vi fått tillstånd att parkera
Utanför biljettkiosken. Som vanligt kom många nyfikna åskådare som provseglade våra jakter, och
en del nya seglare kom till oss.
Kul med en Britt som numera bor I Sverige han köpte ganska omgående en begagnad Isabella efter
provsegling I en lånejakt.
Det kom även seglare från Västmanland med DN som seglade med oss I Mariefred, kul.
Isabellaföreningen har tagit fram en banderoll med mottot “Prova på Isjakt! GRATIS!” viket många
gjorde.
Så småningom 27/2 fick vi äntligen is på Södra Björkfjärden där vi har vår “hemmahamn” hos
Benny och Eva på Sandvikens varv.
Vi seglade där en hel den tom 19/3 men då hade det bildats farliga sprickor och råkar så vi
avslutade säsongen då.
Som alltid är det god stämning och god grillad korv som vi vid våra träffar alltid tillhandahåller våra
medlemmar.
Vi hoppas på en fin kommande vinter med många nya medlemmar som är välkomna att segla med
oss.

Flerårsöversikt
Bidrag
Nettoomsättning
Årets resultat
Eget kapital
Soliditet %

2017/2018

2016/2017

2015/2016

1 181 979

1 290 000

1 284 500

69 800

25 400

17 000

123 443

538 856

497 862

2 812 481

2 689 038

2 150 182

88%

94%

94%
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RESULTATRÄKNING

Föreningens Intäkter
Medlemsavgift
Bidrag
Nettoomsättning
Summa intäkter
Kostnader
Förbundskostnader
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa kostnader
Verksamhetens resultat

2017-07-01NOT 2018-06-30
1

2016-07-012017-06-30

16 000
1 181 979
69 800
1 267 779

15 500
1 290 000
25 400
1 330 900

-16 362
-689 976
-427 587
-10 411

-2 017
-319 408
-456 378
-14 242

-1 144 336

-792 044

123 443

538 856

-

-

123 443

538 856

2
3

4

5

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

Årets resultat
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BALANSRÄKNING

NOT
1

2018-06-30

2017-06-30

6

0
0

0
0

167 241

144 000

12 138
179 379

18 840
162 840

3 026 696
3 026 696

2 711 115
2 711 115

3 206 075
3 206 075

2 873 955
2 873 955

2 666 885
123 443
22 153
2 812 481

2 128 029
538 856
22 153
2 689 038

19 073
154 000

25 917
144 000

220 521
393 594

15 000
184 917

3 206 075

2 873 955

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Kassa och bank

7

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Ändamålsbestämda medel

8

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)
Not 1
Redovisnings-och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättas första gången i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2), vilket kan
innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmaste föregående räkenskapsåret.
Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt
plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Inventarier, isjakter och containrar

5 år

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Idrottsförbundet.
Upplysningar till resultaträkningen
Not 2

Offentligrättsliga bidrag

Statliga bidrag
SF-bidrag
Idrottslyftet
Projektbidrag RF
Summa
Not 3

2017-07-012018-06-30
69 800
69 800

2016-07-012017-06-30
400
25 000
25 400

2017-07-012018-06-30
-16 362
-16 362

2016-07-012017-06-30
-2 017
-2 017

2017-07-012018-06-30
-

2016-07-012017-06-30
-

Upplysning om förbundskostnader

Idrottsverksamhetens kostnader
Summa
Not 5

2016-07-012017-06-30
887 500
402 500
1 290 000

Nettoomsättning

Idrottsverksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Summa
Not 4

2017-07-012018-06-30
855 000
289 479
37 500
1 181 979

Medelantalet Anställda

Medelantalet anställda
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Not 6

Inventarier
2018-06-30
123 362
-

2017-06-30
123 362
-

-37 812
85 550

123 362

-123 362
37 812
-85 550
0

-123 362
-123 362
0

Balanserat
kapital

Ändamåls
bestämt

Totalt
eget kapital

2 666 885
123 443
2 790 328

22 153
22 153

2 689 038
123 443
2 812 481

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Ingående erhållna bidrag
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Bokfört värde
Not 7
Kassa och bank
Avser innehav inom Riksidrottsförbundets koncernkonto.
Not 8

Eget kapital

Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans

2018-09-17

Magnus Nordström, Ordförande

Oscar Wersäll, Vice Ordförande

Emely Hagen

Axel Steffner

Stig Pettersson

Sverker Björling

Revisorspåteckning:
Min revisionsberättelse har avgivits

Mats Blomgren
Auktoriserad revisor
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