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miniRivalklubbens verksamhetsberättelse 

juli 2014 – juni 2015 
miniRivalklubben, orgnr: 955549-3544 
 

Verksamhetsåret har i det mesta liknat de senaste årens upplägg. 4 + 4 regattor 
genomfördes med nöjda deltagare. Vi hade 60 betalande medlemmar vilket ger 
oss möjlighet att hålla hemsidan och viss annan administration samt ett  mindre 
överskott. Intresset är stort inte minst från flera nya mR-seglare. . 
 
Första regattan var KlassMästerskapet i Grythem i augusti 2014. Vinnare blev 
Uffe A-son Frejd i konkurrens med 9 andra miniRivaler. Grattis. Trevlig 
avslutning för oss som stannade kvar  under kvällens gemyt. 
 
Därefter följde Nynäs HöstRegatta (12 sep) vid den fina hamnpiren.Uffe vann  
igen.  Tredje raka för Uffe när han även vann  i Södertälje, HöstMaren den 20 
sep. Suveränt.. 
  
Avslutande EkolnRegattan den 18 okt vanns av Håkan Medin men Uffe säkrade 
med sin andraplats vinsten i ranking för 2014. Grattis. Efter prisutdelning trevligt 
samkväm och årsmöte. Weit Carlsson vann den åtråvärda Årets Rookie-buckla. 
Grattis och välkommen. 
 
Årspremiären i Nynäs, 11 april 2015 vanns av hemmaseglaren Håkan Medin  
ArkösundsRegattan, 2 maj 2015, vanns i år igen av Uffe A-son Frejd. 
Håkan Medin vann MarenRegattan i Södertälje, den16 maj,. 
 
I Gävle firade vi 6  juni och Bengt Österlind blev säker vinnare. Grattis. 
 
Glädjande är att tillströmningen av mR-seglare som aktiverar/köper begagnade 
båtar eller bygger klart halvfabrikat som legat i skymundan fortsätter.. 
 
Inför årsmötet önskar vi debatt och inlägg om hur vi går vidare för att ytterligare 
stärka klassen. Ett förslag om demo o trimtillfälle bearbetas just nu. 
 
Styrelsen tackar för ännu ett verksamhetsår och ser fram emot en ljus framtid för 
miniRival. Följ oss på hemsida, i sociala medier men allra helst på våra regattor. 
 
Segla miniRival – det är modellen 
 
Ordförande: Mats Åhlander, v Ordf.: Göran Forsberg, kassör Bengt Österlind 
sekreterare: Håkan Medin, klassif.chef: Petter Larsson 


