S606K VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 (2015-11-01–2016-10-31)
Stockholms 606-klubb är Sveriges största och mest aktiva entypsflotta för kölbåtar.
Ledord är tillgänglighet, enkelhet och att ha kul. Under året har klubben bjudit på
hela 53 race, vilket är flest starter i klubbens historia.
Stockholms 606-cup
Klubbens kärnverksamhet är cupseglingarna på Lilla Värtan. I år snittade
S606C 19,92 båtar startande båtar under 13 tisdagar. Det är en liten nedgång
från förra året då vi hade det största deltagandet någonsin. Nedgången har två
orsaker; ovanligt få deltagare första cupseglingen i augusti, samt som mest 23
båtar mot 28 förra året. Totalt deltog 35 båtar i S606C.

Träning
Cupen föregicks av träning under fyra aprilkvällar, med totalt ett tiotal båtar. En
träningshelg anordnades i Nynäshamn i april i samarbete med 606-förbundet.
Stockholms 606-regatta
Stockholms 606-regatta, tillika KM och DM, utgick återigen från Viggbyholm och
seglades på Stora Värtan. 22 båtar deltog varav 16 från klubben, plus två
Islingebåtar under annan klubbflagg. Nytt för i år var att klubben erbjöd
bogsering av båtar Islinge-Viggbyholm och tillbaka. Det bidrog till ett högt
deltagande från klubben. Samtidigt har antalet gästande båtar blivit färre.
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Allsvenskan
Under året var S606K en av arton klubbar som deltog i Allsvenskan Segling, som
drivs av Svenska Seglarförbundet. Klubbens team lyckades inte upprepa förra
årets succé utan åkte ur serien med minsta möjliga marginal. Teamet försökte
kvala tillbaka men missade även där en allsvensk plats med liten marginal.
Höstserien
Då mer segling efterfrågats efter ordinarie säsong testades en ny serie de två
lördagarna efter Regattan fram till båtarna skulle lämna TBK. Halvdagar med
inhyrd seglingsledning blev serien mycket omtyckt av de som deltog.
Landplatser
Samarbetet med TBK, vars landplatser klubben hade tillgång till mellan 9 maj till
17 september, har fungerat bra. Uppmaningen att parkera båtar tätt samt lämna
utrymme västerut har mestadels hörsammats. Medlemmar uppmanas hålla koll
på de datum som gäller, det är av yttersta vikt att samtliga båtar lämnat TBK på
utsatt datum.
Kommunikation
• http://www.s606k.se/ Hemsidan är den kanal där all väsentlig information
om klubben finns. På hemsidan publiceras även nyheter löpande.
•

https://www.facebook.com/S606K/ är klubbens officiella fb-konto. Där
länkas bland annat till nyheter som publiceras på hemsidan.

•

Facebookgruppen S606K Islinge är klubbens diskussionsforum och
anslagstavla för träning, gastbank och liknande.

Medlemmar
Klubben har under året haft 95 betalande medlemmar fördelade på 36 båtar. Det
är det högsta antalet i klubbens historia.

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda möten. En ledamot,
Jonas Fogde, har under året avgått på grund av utlandsflytt.
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