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Ännu ett år i pandemins tecken kan läggas till handlingarna, men med lättnader i restriktionerna så 

kunde ändå kappseglingar genomföras, dock utan sociala arrangemang. 

Först ut på agendan brukar Långedrags Vårregatta och Klassiska på Långedrag vara och efter fjolårets 

inställda seglingar blev årets av i härligt försommarväder. Sex Andungar deltog. 

Vårt stora årliga arrangemang VM (Västkustmästerskap) arrangerades av KMS Nordön innanför 

Marstrand på Hakefjorden. 15 Andungar kom till start. 

Västkustserien innehöll fem seglingar: LSS vår, Klassiska, VM, Korshamn, Tjörn Runt, Norska 

Mästerskapen och LSS Höstregatta totalt 20 startande ekipage. 

Till de norska mästerskapen som hölls i Horten kom sju svenska besättningar av totalt 19 startande. 

En gammal tradition som återupptogs var en eskadersegling. Tre båtar seglade i tre dagar i Vätterns 

norra arkipelag med utgångspunkt i Askersund. 

Andungebladet 

Tre välfyllda nummer av denna högintressanta skrift har publicerats på hemsidan.  

Båtregister 

Klubbens registeransvarige meddelar följande positiva utveckling för klubben: 

Antal medlemmar:  

2018:   77 (63 båt, 16 övriga) 

2019:   90 (65 båt, 27 övriga) 

2020:   117  (90 båt, 27 övriga) 

2021:   127  (92 båt, 33 övriga) 

Antal båtar: 

Trä: 101 båtar varav 9-10 är exporterade eller bekräftade vrak. 6-7 träbåtar står på land sedan flera 

år med förmodat renoveringsbehov. 

Plast: 43 båtar 8 svenskbyggda och 35 från Börsholmen alla med känd ägare, en båt är ej brukbar.  

2019 nyregistrerades 1 båt från Norge 

2020 nyregistrerades 8 båtar 7 från Norge, SWE 99 från Lilla Kålvik 

2021 nyregistrerades 2 båtar en från Norge och SWE 142 från Stockholms Båtbyggeri. 

Årsalmanacka 2022 

I december sändes till alla betalande och hedersmedlemmar den årliga kalendern ut späckad med 

härliga segelminnen från sommaren. 



Hemsidan 

är klubbens fönster mot omvärlden och den har hela året uppdaterats med relevant information 

Klubbaccessoarer 

Försäljningen har uppgått till kronor 18973. 

Styrelsemöten och årsmöte 

Under året har tre styrelsemöten hunnits med samt ett allmänt möte i samband med en träff, där 

nya och gamla medlemmar möttes för att minnas den gångna säsongen och se fram emot nästa. Vid 

det allmänna mötet antogs klubbens nya stadgar. Årsmötet avhölls digitalt den 25 mars. Protokollen 

är publicerade på hemsidan. 

Styrelse under året 

Ordförande Lars Westerlind 

Sekreterare Lotte Waller 

Kassör Claes Holmén 

Ledamöter Kerstin Johansson  (redaktör Andungebladet) 

 Mats Blomberg  (hemsida, almanacka) 

Adjungerade Leif Sjögren  (teknik och eskadersegling) 

 Nisse Smitt  (kappsegling) 

 Carl-Henrik Möse (båt och medlemsregister) 

 Martin Kössler  (material) 

Valberedning  Thomas Holmqvist 

 Johan Gelin 
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