
Kaj	  Möller	  
Seglingsbakgrund	  10	  år	  kappsegling	  med	  606,	  lite	  J80,	  5	  Gotland	  runt,	  Yacht	  
Master	  examen	  och	  därmed	  skeppat	  lite	  större	  Charterbåtar.	  Planerar	  i	  
sommar	  för	  Florida	  –	  Cancun	  segling.	  
Förväntningar	  på	  allsvenskan:	  Att	  kunna	  upprepa	  eller	  förbättra	  förra	  årets	  
finfina	  resultat	  för	  606-‐klubben.	  

	  

Gunnar	  Alaeus	  
	  
Har	  seglat	  från	  de	  sena	  tonåren	  och	  började	  med	  Starbåt	  och	  seglade	  SM	  och	  
ett	  VM	  .	  Efter	  det	  mest	  långsegling	  och	  därefter	  4	  Gotland	  runt.	  Började	  
kappsegla	  igen	  runt	  2000	  med	  Express	  fram	  till	  2010	  då	  det	  blev	  fullt	  focus	  
på	  606	  tillsammans	  med	  min	  kompis	  som	  jag	  seglat	  med	  i	  över	  40	  år.	  Bästa	  
resultat	  606	  SM	  6:e	  plats.	  Seglade	  Allsvenskan	  2015	  
	  	  
Förväntningar	  på	  Allsvenskan:	  Att	  Allsvenskan	  blir	  lika	  bra	  som	  första	  året	  
både	  med	  avseende	  på	  resultat	  och	  arrangemang.	  Dessutom	  ska	  det	  bli	  
väldigt	  roligt	  att	  segla	  med	  seglare	  som	  jag	  vanligtvis	  seglar	  emot.	  

	  

	  

Mårten	  Agneskog	  
Seglingsbakgrund:	  Optimist,420,	  Gotland	  Runt,	  Drake,	  606.	  Seglade	  
Allsvenskan	  2015	  
Förväntningar	  på	  Allsvenskan:	  	  Intensiv	  segling	  på	  hög	  nivå	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Michael	  Schibbye	  

Seglingsbakgrund:	  Optimist,	  420,	  11	  Meter	  One	  Design,	  Express,	  F18,	  Gotland	  
Runt,	  606,	  J/70.	  Seglade	  Allsvenskan	  2015	  
	  
Förväntningar	  på	  Allsvenskan:	  Intensiv	  och	  spännande	  segling.	  Ha	  kul	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	   	  



Lotta	  Dahl	  Boëthius	  
Lottas	  seglingskarriär	  började	  vid	  10	  års	  ålder	  och	  i	  klassen	  Optimist.	  När	  hon	  
var	  15	  år	  gick	  hon	  över	  till	  E-‐jolle.	  Under	  de	  följande	  9	  år	  i	  E-‐jolle	  hann	  hon	  
med	  7	  VM,	  1	  EM,	  flera	  NM	  och	  SM,	  1	  För-‐OS	  och	  har	  varit	  rankad	  topp	  3	  i	  
Sverige	  under	  år	  –90	  till	  år	  –94.	  1	  SM	  Guld	  -‐93,	  25:a	  på	  världsrankingen.	  Har	  
seglat	  Express	  1996-‐1998	  och	  J80	  år	  1999-‐2006	  med	  framgång.	  Därefter	  
under	  en	  5	  års	  period	  var	  Lotta	  taktiker	  i	  en	  matchracingsatsning.	  Numera	  är	  
det	  606	  som	  gäller	  och	  hon	  är	  inne	  på	  sin	  femte	  säsong.	  Seglade	  Allsvenskan	  
2015	  

	  
Förväntningar	  på	  Allsvenskan:	  Att	  få	  lära	  känna	  sina	  klubbkompisar	  på	  ett	  unikt	  sätt	  genom	  en	  
gemensam	  satsning	  i	  Allsvenskan.	  	  	  
	  
	  
Ebba	  Brötell	  

Optimist/e-‐jolle	  som	  liten,	  Express,	  rorsman,	  trim,	  taktik.	  Diverse	  större	  
kölbåtar	  /	  IMS,	  8	  GR	  mm.	  Matchracing	  dam	  internationellt,	  trim,	  som	  bäst	  
rankade	  5	  i	  Sverige,	  606	  som	  bäst	  SM	  3:a	  
	  
Förväntningar	  på	  Allsvenskan:	  Med	  som	  Reserv	  för	  att	  ev	  få	  en	  extra	  kul	  
seglingshelg	  med	  duktiga	  seglarkollegor.	  
	  
	  

	  
Mårten	  Blixt	  

Har	  kappseglat	  sedan	  1987.	  Det	  har	  blivit	  mycket	  LYS	  och	  SRS	  med	  olika	  
familjebåtar,	  mest	  på	  klubbnivå.	  Jag	  har	  seglat	  entyp	  i	  flera	  klasser	  under	  åren	  
och	  både	  RM	  och	  SM.	  De	  klasser	  jag	  har	  varit	  aktiv	  i	  är	  606,	  IF,	  Safir,	  Smaragd,	  
NF,	  J/80	  och	  J/70.	  Det	  har	  väll	  blivit	  ca	  30st	  SM/RM	  under	  åren.	  Det	  har	  också	  
blivit	  3st	  Gotland	  Runt	  och	  två	  långa	  transportseglingar	  från	  Holland	  och	  
England.	  Jag	  har	  en	  familjebåt	  ”Albin	  Nova”	  som	  jag	  seglar	  på	  sommar	  och	  
några	  helger	  om	  året.	  Seglade	  Allsvenskan	  2015	  
	  
	  

	  
Jakob	  Thun	  

Har	  alltid	  seglat	  som	  gast	  och	  gjort	  SM	  i	  följande	  klasser:	  1	  st	  49er	  (Vann	  guld	  
2007,	  fast	  bara	  två	  båtar	  deltog),	  2	  st	  606,	  2st	  	  Starbåt	  och	  ca	  4	  st	  Express	  och	  
ett	  Gotland	  runt.	  
Enda	  egenägda	  båten	  var	  en	  Tornado,	  som	  tyvärr	  aldrig	  tävlades.	  
	  
Förväntningar	  på	  Allsvenskan:	  Tycker	  alltid	  det	  är	  väldigt	  kul	  att	  segla	  i	  nya	  
konstellationer.	  Vårt	  allsvenska	  team	  ser	  starkt	  ut	  och	  jag	  tror	  jag	  kan	  lära	  mig	  

mycket	  och	  ha	  väldigt	  kul	  i	  allsvenskan	  både	  på	  träningshelger	  och	  själva	  tävlingshelgen.	  
	  
	   	  



Karin	  Hedén	  

Seglingsbakgrund:	  Taser,	  Express,	  H-‐båt,	  606	  

Förväntningar	  på	  Allsvenskan:	  Utvecklas,	  ha	  kul	  och	  tävla	  på	  hög	  nivå.	  

	  
	  
	  
	  

	  
Anders	  Björk	  	  

Seglat	  och	  tävlat	  i	  Laser	  som	  junior	  och	  sedan	  mest	  tävlat	  i	  havskappsegling	  i	  
t	  ex	  First	  40.7,	  IMX	  40,	  X99,	  Scampi	  och	  Linjett	  mm.	  Har	  seglat	  bl	  a	  Gotland	  
Runt	  nio	  gånger,	  Fastnet	  Race,	  SM	  och	  EM.	  Främsta	  mål	  denna	  sommar	  är	  
VM	  ORCi	  i	  Köpenhamn	  i	  en	  First	  40.7	  Absolute	  Blue,	  
se	  https://swe21.wordpress.com.	  Kappseglat	  606	  på	  tisdagar	  sedan	  2012.	  
	  	  
Förväntningar	  på	  Allsvenskan:	  Ser	  fram	  emot	  att	  tävla	  i	  Allsvenskan	  och	  det	  
skall	  bli	  kul	  att	  segla	  J70!	  

	  
	  
Vasilij	  Gunnermark	  

Har	  seglat	  optimist,	  Laser	  och	  2krona	  och	  	  606	  som	  barn	  på	  klubbnivå.	  Båttyper	  
jag	  tävlat	  i	  är:	  
M30:	  1	  st	  SM,	  H-‐båt:	  6	  st	  SM,	  4	  st	  VM,	  5	  st	  DM,	  4	  st	  Kieler	  Woche,	  Omega	  36:	  	  2	  
st	  Gotland	  Runt	  	  
Aspect	  40:	  	  3	  st	  Gotland	  Runt,	  1	  st	  Lidingö	  Runt,	  2st	  Ornö	  runt,	  2	  st	  Hyunday	  
cup,	  1	  st	  Sandhamn	  Open	  	  
606:	  2	  säsonger	  av	  tisdagsseglingar	  
	  	  

Förväntningar	  på	  Allsvenskan:	  Att	  lära	  känna	  nya	  seglare	  från	  andra	  klubbar.	  Bli	  ett	  bra	  lag	  och	  hålla	  
klubben	  kvar	  i	  allsvenskan.	  
	  
	  
Simon	  Dismo	  

	  
Seglade	  i	  Allsvenskan	  2015.	  Kappseglat	  606	  sen	  2006.	  Innan	  dess	  M22,	  Level	  
30	  (Canada)	  och	  H-‐Båt.	  Seglade	  Allsvenskan	  2015	  
	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



Eddie	  Klements	  

Seglade	  optimist	  fram	  tills	  15år	  ålder	  med	  ett	  nordiskt	  mästerskap	  som	  
främsta	  merit.	  Bytte	  därefter	  till	  E-‐jolle	  och	  senare	  Laser,	  även	  seglat	  lite	  
matchracing.	  Främsta	  meriter:	  19e	  Plats	  på	  e-‐jolle	  EM	  2011,	  6e	  Plats	  
openweek	  e-‐jolle	  2011,	  19e	  Plats	  e-‐jolle	  VM	  2011,	  Rankad	  7a	  i	  Sverige	  e-‐
jolle	  2012,	  11e	  Plats	  EM	  e-‐jolle	  2012,	  Brons	  på	  USM	  i	  matchrace	  2013,	  1a	  
GP	  3	  i	  Laser	  2015,	  1a	  GP	  5	  i	  Laser	  2015,	  Seger	  totalt	  i	  GP	  serien	  laser	  2015	  

	  
Seglar	  även	  isjakt	  på	  vintern.	  Började	  med	  2008	  i	  klassen	  Ice-‐Optimist	  och	  bytte	  sedan	  till	  DN-‐isjakt	  
2011.	  Främsta	  meriter	  isjakt:	  2010	  6a	  på	  VM	  Ice-‐optimist,	  2013	  Guld	  Junior	  VM	  DN-‐isjakt,	  2014	  Silver	  
Junior	  VM	  DN-‐isjakt,	  2014	  SM	  guld	  DN-‐isjakt.	  Har	  även	  seglat	  lite	  kölbåtsregattor	  främst	  C-‐55	  och	  CB-‐
66	  samt	  ett	  Gotland	  runt	  
	  
Peter	  Pohl	  	  

Lång	  seglingsbakgrund	  med	  början	  i	  olika	  jolleklasser	  som	  Optimist,	  
Trissjolle,	  FJ,	  OK,	  470.	  Därefter	  gästspel	  i	  olika	  kölbåtsklasser	  tex	  
Express.	  Seglade	  Scampi	  med	  bla	  två	  GR	  vinster	  och	  3	  Riksmästerskap.	  
Seglade	  därefter	  11:a	  med	  5:a	  på	  SM/VM	  som	  bästa	  resultat.	  
Kappseglade	  X35:a	  flitigt	  mellan	  2006-‐2014.	  Seglar	  606	  sedan	  2011	  och	  
nu	  J70	  i	  Allsvenskan.	  Seglade	  Allsvenskan	  2015	  
	  
Förväntningar	  på	  Allsvenskan:	  Att	  ha	  lika	  kul	  som	  förra	  året	  och	  att	  lära	  

mig	  och	  utveckla	  mig	  som	  seglare.	  
	  
	  
Johan	  Wallinder	  

Har	  seglat	  för	  Stockholms	  606-‐Klubb	  sedan	  2006.	  Tidigare	  erfarenheter	  från	  SM,	  
VM,	  Gotland	  Runt,	  Öland	  Runt,	  Lidingö	  runt,	  Tjörn	  Runt,	  Bohus	  Racet	  med	  606,	  
J/80,	  J/105,	  Aspect	  40,	  Sinergia	  40,	  Smaragd,	  707,	  Beason	  31.	  Seglade	  
Allsvenskan	  2015	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   	  



	  
Peter	  Lindström	  

Mitt	  seglande	  började	  på	  70-‐talet	  då	  jag	  7-‐år	  gammal	  fick	  en	  egen	  Optimistjolle	  
av	  min	  pappa.	  Efter	  påtryckningar	  från	  bl.a	  mig	  införskaffade	  familjen	  en	  egen	  
segelbåt	  som	  jag	  så	  småningom	  fick	  låna	  själv.	  När	  jag	  var	  20-‐år	  gammal	  köpte	  
jag	  min	  första	  egna	  båt,	  en	  SK-‐30.	  
Under	  denna	  period	  började	  mitt	  intresse	  vakna	  för	  kappsegling,	  och	  i	  och	  med	  
detta	  inleddes	  en	  flitig	  tid	  på	  kappseglingsbanan	  med	  bl.a	  ett	  40	  tal	  SM	  samt	  
andra	  mästerskaps	  seglingar	  i	  olika	  klasser	  under	  en	  20-‐årsperiod.	  Ett	  10-‐tal	  
ÅFOffshore	  race	  har	  även	  genomförts,	  mm.	  	  
Min	  första	  606:a	  inköptes	  1998.	  Trots	  ett	  längre	  uppehåll	  i	  klassen	  är	  jag	  nu	  inne	  

på	  min	  4:e	  men	  kanske	  inte	  sista	  606:a.	  
	  	  
Förväntningarna	  på	  allsvenskan	  är	  att	  få	  segla	  i	  ett	  för	  mig	  nytt	  koncept.	  Att	  få	  segla	  med	  en	  tränad	  
besättning	  på	  korta	  banor	  i	  hög	  puls	  passar	  mitt	  seglande	  just	  nu	  som	  handsken	  :-‐)	  
	  	  
	  
Linnea	  Björk	  

Har	  familjeseglat	  lite	  och	  även	  seglat	  jolle.	  Har	  aldrig	  kappseglat	  tidigare.	  Jag	  
tränar	  gymnastik	  fyra	  gånger	  i	  veckan.	  
	  
Det	  ska	  bli	  jättekul	  att	  lära	  sig	  att	  segla	  ordentligt	  och	  också	  vara	  med	  om	  en	  
tävlingssegling.	  

	  
	  

	  

Linn	  Dismo	  
Seglat	  606	  sedan	  2006	  och	  innan	  dess	  Laser.	  
	  

Första	  gången	  i	  Allsvenskan	  och	  ser	  fram	  emot	  att	  segla	  med	  mina	  nya	  
lagkamrater.	  	  


