Verksamhetsberättelse 2010-2011
Issituationen präglades av mycket tidig isläggning på värtan. Redan 5 december kunde några
skridskoåkare spela lite bandy vid Ranängen. Isjakterna plockades ut på isen först den 22-23 januari
på 30 cm is och nästan snöfri. Isen var dock delvis frusen snö och ljusgrå, alltså inte maximalt bra.
Sveriges största isjakt Nora riggades 23 januari och seglade sedan hela säsongen. DN-ranking
arrangerades av klubben och seglades på värtan 29-30 januari i perfekta förhållanden och vacker
väder. 12 februari drog en snöstrorm in och omöjliggjorde segling till början av mars. Flertalet
träningsseglingar kunder genomföras och säsongen avslutades 2 april när de sista jakterna togs upp.

Efter snöstormen 12 februari

Foto: Ulf Torberger

Kappseglingar
Klubben arrangerade flertalet egna klubbseglingar på Värtan samt DN-ranking och SM i XVklassen.

DN-klassen
Torsåkersregattan Riksranking #1 arrangerades 15-16 januari av Torsåkers Isseglarsällskap på
Kungsbackafjorden utanför Gottskär. 16 deltagare genomförde under lördagen 3 seglingar i tuffa
förhållanden med 5 m/s och is täckt av nästan 10 cm snö. Under natten mot söndagen kom
ytterligare nederbörd i form av regn. Snön var borta men isen var istället täckt med en stor mängd
vatten som snabbt gett upphov till slukhål och därav beslutades det att ställa in söndagens seglingar.
Slutresultat för klubbens medlemmar:
6.Johan Wersäll
7.Oscar Wersäll
11.Håkan Wersäll
SM 2011 (Riksranking #3 arrangerades 18-20 mars av Nynäshamns Isseglingsklubb på
Vänern utanför Mariestad. 24 deltagare hade tagit sig dit efter sent besked på grund
av det svåra is-läget. Fredagen blev en lång väntan i depån innan en svag vind kom och två
seglingar kunde genomföras på den snötäckta isen. Lördagen bjöd på soligt men vindfattigt väder
och inga seglingar fullbordades, men väntan blev som tur var inte förgäves då vinden kom tillbaka
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på söndagen och ytterligare 4 seglingar genomfördes. S-81 Tomas Lindgren försvarade titeln från
2010 och blev svensk mästare 2011.
NYIS och tävlingsledare Jonny Karlsson gjorde ett utmärkt jobb med seglingarna och ordnade även
med bullar på isen och gemensamma middagar.
Slutresultat för klubbens medlemmar:
11.Oscar Wersäll
VM 2011 seglades på Lake Senachwine ca 150 km sydväst om Chicago i USA 30-31 januari.
Drygt 100 seglare varav 3 från Sverige seglade i svaga till måttliga vindar på hård men ojämn snöis
med en hel del låga snöfläckar. Veteranen Ron Sherry seglade mycket stabilt med 5 andraplatser av
5 möjliga och vann med den serien VM som kom att avgöras på så kort tid (2 dagar) och få
seglingar på grund av en inkommande snöstorm. S-81 Tomas Lindgren såg inför sista seglingen ut
att kunna kamma hem bronset men havererade under racet i en spricka.
Svenska resultat:
16. S-81 Tomas Lindgren
20. S-794 Oscar Wersäll (SIK)
31. S-713 Rickard Gustring
EM 2011 seglades på Rigabukten med bas på ön Saaremaa (Ösel) i Estland.
Regattan genomfördes på blankis med stundtals hård vind. EM blev mästarens återkomst, Karol
Jablonski gjorde en storartad come back efter många års frånvaro på isen. Han hade gott sällskap av
sina landsmän, polackerna dominerade stort. 11 svenska deltagare, dock ingen från SIK.
Ranking arrangerades 29-30 januari av Stockholms Isjaktklubb på Värtan med finfin is och
perfekta förhållanden. Klubben fick också mycket beröm för detta utmärkta arrangemang och har
tillfrågats om att ordna SM 2012 i DN-klassen. Håkan Wersäll var tävlingledare och fick mycket
beröm för utmärkt arrangemang.

Oscar Wersäll träningsseglar vid Västerås 5 december 2010.
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XV-klassen
EM arrangerades av Sverige via Svenska XV-Jakt Sällskapet med hjälp av Stockholms Isjaktklubb.
Mästerskapen seglades på Östra Ringsjön i Skåne. Tävlingsledare Håkan Wersäll
Det största i modern tid av de nitton som genomförts sen 1993 med 66 seglare i 33
XV-jakter från sju nationer. Efter mycket och intensivt letande av is både i Sverige och utomlands
fanns en plats som kunde härbärgera alla 33 XV-jakterna nämligen Östra Ringsjön i Skåne.
Andra möjliga platser hade måst ratas på grund av antingen för liten yta eller för mycket snö.
Ringsjöns is visade sig inte vara helt idealisk eftersom den hade frusit till ojämnt med igenfrusna
vindbrunnar med tunnare is än övriga delar. Väderprognosen var bra med kallt väder och bra vind i
tre dagar och sedan varmt med stormvindar och så blev det. Vi seglade på hård och snabb is för
första gången i dessa mästerskap på mycket länge. Esterna var de enda som hade kunnat träna innan
och då just på hårdis och det skulle visa sig vara utslagsgivande då både guldet och bronset gick till
Estland. De ryska regerande mästarna fick nöja sig med silvermedaljen. En av de mer
utslagsgivande trimningsdetaljerna var att de tre medaljjakterna använde över lag mycket barlast.
Detta hjälpte dem både med bra grepp i isen samt stabila kryssegenskaper. Väldigt många jakter
hade problem med greppet i isen och snurrningarna var legio, som tur var utan kollisioner eller
andra skador.
Det svenska laget hade inte alls samma framgångar som i förra årets mästerskap (silver och brons)
och måste skärpa till sitt hårdvindstrim väsentligt. Ett intressant inslag var att en holländare hade
tagit med sig en uppsättning med webbaserat positioneringssystem som varje jakt fick sig monterad
en sändare. I och med detta kunde utomstående publik hemifrån på sin dator följa jakternas framfart
på skärmen. Detta system kommer säkerligen att användas igen, troligen kombinerat med kamera.
Precis som vädermakarna förutspått så anlände ovädret punktligt på tredje dagens seglingar och de
tunnare ispartierna blev allt för riskabla och mästerskapsseglingarna var alltför snabbt till ända för
denna gång. Att vi sedan fick en supersäsong på Stora Värtan och andra platser är en annan historia.
EM 2011 i XV-klassen på Östra Ringsjön i Skåne
Segel nr.
Styrman
Skotare
Placering
5
SWE-31 George Bolsch
Ergo Kosk
7
SWE-29 Bernhard Rost
Valp Rait
12
SWE-16 Mats Åkerblad
Peder Friis
18
SWE-32 Ingmar Bergman
Johan Torstensson
27
SWE-26 Sverker Björling
Fred Björk

EM på Östra Ringsjön i Skåne mars 2011. Foto: Håkan Wersäll
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SM 2011
Den 20 mars anordnades SM i XV-jakt på Värtan i perfekta förhållanden och 12 seglare kämpade i
sex XV-jakter. Rookie blev S-15 med Henrik Widstrand och Peter Scheu.
SM 2011 i XV-klassen på Värtan
Segel nr.
Placering
Styrman
1
SWE-29 Bernhard Rost
2
3
4
5
6

SWE-16
S-15
S-26
S-32
S-21

Skotare
Tore Lewander/Niklas
Nordblom
Fredrik Decker
Peter Scheu
Märta Björling
Bergman Jr
Kjell Wågberg

Mats Åkerblad
Henrik Widstrand
Sverker Björling
Ingmar Bergman
Peder Friis

Träningssegling på Värtan 26 mars 2011. Foto: Ulf Torberger

Ice-Optimist
Klubben hade ingen tävlande under säsongen i klassen, men ice-optimisten utnyttjades flertalet
gånger för introduktion och träning av de yngre.
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Håkan Söderberg rundar på DN-ranking 30 januari 2011. Foto: Ulf Torberger

Medlemmar
Föreningen har fyra hedersmedlemmar (Birger Andersson, Hans Adolfsson, Robert Frodé, NilsErik Fagerman och) samt 99 ordinarie medlemmar varav två juniorer. Fem nya medlemmar anslöt
sig under året.
Lennart Lundholm (1916-2010) avled 9 december 2010 och var revisor i klubben i flertalet år efter
pensionen och kände alltid stort ansvar för sitt uppdrag och värnade om klubbens långsiktighet i
den ekonomiska förvaltningen.

Vandringspriser & silverföremål enl. årsmötet 2010:
Silverisjakten vanns av George Bolsh men förvaras hos Oscar Wersäll
Thure Herrmansons vandringspris finns hos Mats Åkerblad
Silverfat Carl Smitt utdelas inte. Finns hos Ulf Torberger
Silverfat Erik Tjäder utdelas inte. Finns hos Ulf Torberger
Iswandapokalerna erövrades av Oscar Wersäll.
Clarence Hammars Minnespris utdelades till George Bolsh, men förvaras hos Mats Åkerblad
Örtengrens vandringspris utdelades inte. Förvaras hos Ulf Torberger
Baddaren finns hos Sverker Björling
Klubbhusmodellen finns hos Ulf Torberger, vanns av Lars-Olof Lingons..
Brännvinsautomaten ett års förvaring hos Sten Möller.
”Niklas Nordenströms KSSS 1951” pokal delades ut till Jonas Seweling på DN-rankingen.
100-årsminnespriset delades inte ut. Förvaras hos Tomas Karlsson-Östergren.
Januaripokalen saknas
Täbykannan saknas
Stridshandsken tillhör klubben och finns hos Annie Sundin på Storholmen.
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Styrelsen
Har haft tre protokollförda möten (Nr 09,10 & 11), anordnat årsmöte, höst och vårarbete på
Skraggen samt några trivselarrangemang i klubbhuset. Styrelsen har bestått av:
Ordförande Mats Åkerblad, kassör Benjamin Hedlund, Klubbmästare Sten Möller, Håkan Wersäll,
Intendent Jan Lindgren, Jan Frenne, Kjell Wågberg, sekreterare Ulf Torberger, Oscar Wersäll och
Viktor Rosenqvist.

Klubbmästaren
Har arrangerat årsmöte, och mat vid flertalet ärtsoppemiddagar. Thomas Olheden har arrangerat
flertalet hamburgegrillningar vid klubbhuset under säsongen. Detta var mycket uppskattat och
klubbkänslan förstärktes avsevärt vid dessa tillfällen.

Information & Internet
Klubben har underhållit sin officiella hemsida som nu återfinns på en egen domän på Internet:
www.isjakt.se Från 21 dec 2004 till 30 juni 2010 har hemsidan haft ca 32,700 besökare. På
klubbens hemsida finns nu en GPS-databas som man kan ladda ner till sin egen Garmin GPS. Här
finns ca 50-talet ställen i Sverige positionsangivna där man kan segla isjakt. De internationella
kontakterna är fortsatt ganska omfattande periodvis. Klubbens sekreterare och några andra
medlemmar skickar aktuell och kompletterande information 50-talet gånger till de medlemmar som
anmält sin e-mailadress till klubben.

Klubbhuset
Löpande underhåll i mindre omfattning har skett genom byte av rötskadat virke på fasad, samt
målning av vita knutar och fönsterfoder. Samtidigt byttes en del virke på hörnen vid södra gaveln.

Isjaktladan
Inga arbeten förutom omfattande städning har gjorts i eller kring ladan. Inget akut jobb finns f.n.

Klubbens isjakter och skridskosegel
Klubben äger sammanlagt sex isjakter och ett skridskosegel.
• En KiteWing inköpt 2005 som Håkan Wersäll ansvarar för och har hemma i Djursholm.
• XV-jakt S-22 donation av Magnus Holm & Jonas Lundeberg
• En Ice-Optimist (S-8) som Håkan Wersäll ansvarar för och har hemma i Djursholm. Hel
och felfri. Gul och blå målad.
• Svanen en gammal snabeljakt från 1910-talet. Jan Lindgren ansvarar och seglar varje vinter.
Jakten är i stort sett i bra skick men behöver kompletteras med ett kapell bl.a.
• Viking VII en gammal totalrenoverad snabeljakt som Hans Adolfsson skänkte klubben på
100-årsfesten. Byggd på 1910-talet av Frodés motorbåtsvarv. Fadder saknas.
• Mariefredsjakten som skänktes av isjaktseglare från Mariefred. Jakten är troligen hundra
år gammal och nästan komplett för att kunna seglas. Har aldrig riggats på Värtan. Fadder
saknas
• Ej komplett stockjakt, okänd historia. Består av en stock utan beslag och sittkorg, samt
planka utan beslag.
• I ladan på Skraggen finns dessutom i klubbens ägo ett antal master, bommar, beslag &
medar mm som saknar jakttillhörighet, men tillhör klubben.
• Hemmabyggd junior isjakt erhållen som gåva av Jenö Debröczy (f.d. medlem). Finns på
Skraggen i ladan.
• Nytillskott våren 2011: Äldra risig jakt i ”originalskick” skänkt till klubben av Professor
Jesper Steen i Saltsjöbaden. Jakten räddades omkring 1980 från ett skjul som skulle rivas.
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Skjulet tillhörde Grand Hotell i Saltsjöbaden, och troligen är detta en jakt som fanns med
när klubben bildades år 1901 i Saltsjöbaden.

Klubbens slipmaskiner
Klubben äger fyra slipmaskiner.
• Slipmaskin 1 för DN-medar köpt av Hans Adolfsson på 1980-talet. Finns hos Ingvar
Hammar sedan 1990-talet.
• Slipmaskin 2 för DN-medar köpt i slutet av 1990-talet. Finns mestadels hos Krister
Jörlén/Jonas Seweling.
• Slipmaskin 3 för stora medar köpt från Estland mitten på 1990-talet. Finns i ladan på
Skraggen. Transportlåda och många förlängningskablar finns. 3-fasanslutning.
• Slipmaskin 4 för DN-medar köpt 1980-talet? Finns hos Oscar Wersäll.

Klubbens slipmaskin #4 . Foto: Ulf Torberger 2009

Kappseglingsmatriel
Klubben har en hel del kappseglingsmateriel som användes vid tränings- och kappseglingar.
Följande bör nämnas:
• Sladdlös borrmaskin i låda, Black & Decker. Borrar hål i isen för att fästa märken. Borrar
32mm. Inköpta 2005. Finns hos Jonas Gross/Oscar Wersäll.
• Stora oranga triangelmärken (rundningsmärken) som fästs i isen med isskruvar.
• Isskruvar, 7 stycken att fästa rundningsmärken med. Tre är utmärkta, fyra behöver slipas om
eller byas ut.
• Första förband, flera uppsättningar.
• Ca 10 stycken flaggor på käpp i starka lysade färger som markeringar, t.ex. mållinje,
darlingmärke, startlinje mm.
• Slipbock för stora medar. Liknar en sågbock men användes för att spänna fast medar vid
slipning. Finns oftast i XV-Sällskapets lada i Skånelaholm
• Bärbar handburen megafon inköpt 2004. Förvaras hos Håkan Wersäll.
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Ekonomi
Den måttliga tävlingssäsongen gjorde att utgifterna blev under budgeterade medel. Intäkterna blev
samtidigt under budget. Klubbens likviditet mycket är god.

Klubbens kapital
Är i huvudsak placerat på Carnegie, (f.d. HQ Bank), och återbetalas vintern 2013. Dagsvärde ca
100% hösten 2011.
Stockholm i november 2011

Mats Åkerblad

Ulf Torberger

Håkan Wersäll

Oscar Wersäll

Kjell Wågberg

Jan Lindgren

Sten Möller

Viktor Rosenqvist

Jan Frenne

Benjamin Hedlund
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