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Äntligen en säsong utan pandemi och med got segelväder.

Årsmötet hölls i Önnereds klubbstuga den 6 april. Följande styrelseledamöter valdes: Lars Westerlind

(ordf), Lote Waller (sekr), Claes-Henrik Möse (kassör + register), Nisse Smit (kappsegling), Martn 

Kössler (shop), Mats Blomberg (webb + teknik), Kerstn Johansson (Andungebladet), Leif Sjögren 

(teknik).

Styrelsen har haf fyra möten (10 feb, 26 apr, 5 okt och 11 sep) förutom årsstämman alla väl 

dokumenterade av vår utmärkta sekreterare Lote.

Andungebladet har utkommit med tre intressanta nummer tack vare vår grävande journalist Kerstn.

Kappseglingar där et större antal Andungar deltagit har varit

- Långedrags vårregata den 29 maj med 5 deltagare

- Klassiska regatan på Långedrag den 6 juni med 10 deltagare

- Västkustmästerskapen på Björkö den med 15 deltagare

- Korshamsdagen den 10 september med 9 deltagande båtar

- Norska Mästerskapen den 19-21 august med 20 deltagande båtar varav 5 svenska

Andungemöten i det fria hölls 

- på Djurgården i Stockholm den 1 maj

- i Hälleviksstrand på Orust den 27 juli

- utanför Kullavik den 13 august

Eskadersegling genomfördes i Leif Sjögrens regi den 20 – 23 juni på Vänern med fyra deltagande 

båtar.

Höstest arrangerades i Långedrags SS klubblokal den 2 december. Runt 35 Andungevänner umgicks 

och fck höra på föredrag av Mats om nybyggnaton av SWE 142, upplivande av insomnade äldre 

båtar av Leif, avtackning av vår mångårige kassör Claes Holmén, utdelning av Västkustseriens priser 

genom Lote, försäljning av Martns nyinkomna prylar i shopen samt avnjuta en god bufé inhandlad 

av Lote, Claes-Henrik och Kerstn. 

I Norska Mästerskapen seglas om en natonspokal, som vid förra NM vanns av SAK. Denna prestaton 

upprepades i år genom slutplaceringarna 2 (SWE 18), 3 (SWE 15) och 5 (SWE 133), så pokalen stannar

kvar inom klubben åtminstone yterligare et år. 



Klubben har vid utgången av året 137 medlemmar varav 104 båtägare.

Två nybyggen i trä har tllkommit (SWE 100 och 142).

Almanacka för år 2023 har tllsänts alla medlemmar i början av december efer gediget arbete av 

Mats, Lote och Claes-Henrik.

Klubbens ekonomi är stabil med et växande antal medlemmar. 

Noterat av ordföranden


