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Styrelsen vill härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 1 september 2018 till 
31 augusti 2019: 

Klubben har 52 betalande medlemmar.  

Klubbens ekonomi är god med ca.49 000 kr i likvida medel. 

Klubben har haft en rad aktiviteter under året: 

Årsmöte 

Verksamhetsåret är ”brutet” vilket innebar att första aktiviteten blev årsmöte för året innan, 
dvs. 2017/2018 i november på Odd Fellows i Stockholm. Mycket trevligt med 34 (!)deltagare 
och god stämning och tillika mat!  Nicolas Broberg från Najad/Arcona informerade. Göran  
gav en intressant information om bottenfärger och Mats om ”Expedition Rädda Östersjön”, 
intressant och tankeväckande! 

Najadträff på båtmässan 

Årets första aktivitet var en träff i Najad/Arconas monter på båtmässan. Stort intresse med 
33 deltagare som frikostigt bjöds på dryck med tilltugg samtidigt som Nicolas Broberg 
informerade om företaget och Najad 395 i synnerhet och hade dessutom vänligheten att 
betala entréavgiften för samtliga! 

Mälareskadern  

Under verksamhetsåret 2017/18 blev vi tvungna att ställa in Mälareskadern på grund av för 
få anmälda. I år kom detta arrangemang verkligen starkt tillbaka med 7 deltagande båtar och 
21 i besättningarna. Mariefred, Stallarholman och Rastaholm ”angjordes”. Mycket trevligt 
och populärt arrangemang! 

Sommarträff 

5/7 juli var hade vi sommarträff i Norrviken , Runmarö med så många som 7 deltagande 
båtar och 17 glada deltagare. Rekord! Trots den lätta oron för tilltagande nordvind som man 
alltid har i denna i övrigt utmärkta hamn blev det jättetrevlig träff med gemytlig samvaro och 
många glada skratt. För den som var med året innan på Gällnö kändes det gott att vara 
välkommen till brygga och bojar. 

Kappsegling 

Den 23 augusti samlades 10 båtar med 24 personer på Skepparholmen för att efter 
gemensamt knytkalas på kvällen. Dagen efter var det dags för kappsegling till Sandhamn. 
Första gången på länge hade vi ambitiöst två banor: en kort ”Trollgårds racet” som är raka 
vägen mot Sandhamn och så den långa ”Whiskey” banan som innebar en sväng ut på 
Kanholmsfjärden i tillägg. Lite speciellt detta år vara att den långa banan kortades till den 



korta på grund av dålig vind. Detta innebar att den korta och långa banan blev identiska med 
två klasser baserat på hur man anmält sig. 

Vinnare blev: 

Whiskeybana: Catrin & Jerker på Quintette 

Trollgårdsbanan: Ulla & Sten på Ulthena 

 Kräftskiva 

 Vid Kräftskivan på Lökholmen den 24:e deltog inte mindre än 13  båtar och 36 personer. Vi 
hade fått reserverade platser av KSSS men helgen var förbluffande varm och fin så ”alla” 
med båt måste ut och många sökte sig till Sandhamn och Lökholmen. Mats och Elisabeth 
gjorde ett otroligt jobb med att mota bort alla som ville in på våra platser medan övriga 
kappseglade i den lätta brisen utan någon kunskap om det drama som utspelade sig runt 
våra reserverade platser. Lite stökigt blev det också vid förberedelserna på Trollgården då 
det visade sig att bord och stolar saknades i stor omfattning. Styrelsemedlemmarna med 
hjälp av frivilliga medlemmar gjorde ett fantastisk jobb med improvisationer i den högre 
skolan och löste alla problem. Också ett tack till den okände välgöraren från KSSS med 
fyrhjuling som åkte runt och letade uteplaststolar till oss! 

Nåväl till slut blev det ändå välklingande(?) sånger och en jättetrevlig kväll i en trång och 
mysig lokal. Vi lyckades också fatta ett beslut om stödjande medlemmar vilket uppskattades 
av årligen inhyrda gastar! Avslutningsvis kan konstateras att 35 är ett absolut max. för 
Trollgården! 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft tre protokollförda möten under verksamhetsåret. 
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