
Segelsällskapet Ägir rf.

Verksamhetsberättelse för 2010

Det gångna året var föreningens 126:e verksamhetsår. Säsongen inleddes med flagghissning 
på Loppan den 15:e maj och avslutades i slutet av  september med taktalko och flagghalning 
på Loppan.

Redan i februari var föreningen inbjuden till Idrottsgala i Nykarleby, där vårt 125-års jubileum 
uppmärksammades och vi fick motta Nykarleby stads standard och blommor.

Maj

Vårmötet hölls och sommarens program fastslogs. Städtalkon ordnades på Loppan och snipe-
seglingarna kom igång.  Jollebryggan sjösattes. Mastkranen ommonterades då kajen vid 
Andra sjö förnyats.

Juni

Målartalko hölls 12.06 under ledning av Anna-Maria von SchantzSS. Lilla stugan vid andra 
sjön piffades upp med ny färg.  Ägirs egen snipe-ranking påbörjades och under säsongen 
seglades totalt 5 delseglingar      ( planerat 6 st men den första blåste bort). 
Båtbesiktningarna hölls enligt givna datum och totalt 35 båtar besiktades. Under juni, juli och 
augusti ordnades juniorseglingar tisdagkvällar. 12 juniorer lärde sig seglingens grunder i 
teorin och praktiken. Vi hade tillgång till 4 optimister. Även en grupp på unga damer deltog i 
en grundkurs i segling.  Tre båtlag deltog i Snipe-FM i Björneborg. 

Juli

Nyhet för i år var Picknick/Familjedagen på Loppan 11.7. Tillställningen lockade ett hundratal 
personer. Vädret var härligt och aktiviter hölls för ung och gammal.  Föreningen ordnade med 
kött(grillad stek) och kaffe. På samma gång ordnades kappsegling för allmogebåtar. MinEka 
med skeppare Runar  Tonberg vann både småbåts klassen och klassen med uträknad tid. 
Storbåts klassen vanns av Nordstjärna med skeppare Guy Sundholm.                             Snipe-
raiden seglades i perfekta förhållanden den 14.7. Raiden delades in i 4 deletapper och alla 
deltagare fullföljde alla etapper.                                                                                                    SS 
Ägirs Årskappsegling 2010, som på samma gång var den nationella Snipe rankingen nr. 4, 
hölls 24-25.7.  Sex egna båtlag och fem gästande båtar deltog. Arrangemangen sköttes 
exemplariskt och de gästande båtlagen var väldigt nöjda med tillställningen. Föreningen har 
fått förfrågan om att också 2011 stå värd för en rankingtävling. 

Augusti

Under kulturveckan seglades uppvisningsegling på Nykarleby Älv. 2 optimister och 5 snipar 
tävlade. Vindarna var dom bästa möjliga och en talrik publik fick följa spännande seglingar.



September

Seglingssäsongen avslutades med  Snipe-rankingens sista tävling och flagghalningb  11.9

Taktalko på loppan.

Övrigt under verksamhetsåret

Lilla stugan på Loppan har fått nytt tak och tömts helt och hållet.

Föreningen (Bengt Jansson) har ombesörjt sophämtning för Håll skärgården ren rf.

Loppan har hyrts ut för ett antal olika tillställningar under året.

Mats Nylund och Gustav Sandström har hållit  igång och uppdaterat föreningens hemsida. 
Där finns resultaten från alla säsongens tävlingar.

Föreningen har 181 medlemmar varav 20 juniormedlemmar och 2 hedersmedlemmar. 
Föreningen har 5 besiktningsmän.

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av kommodor Jan-Ole Hedman, vicekommodor 
Mats Nylund, ekonom Bengt Jansson, sekreterare Christian Palm samt ledamöterna 
Sebastian Back, Kurt Blomqvist och Niklas Nygård.

Föreningens ekonomi är stabil.


