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ÅRSBERÄTTELSE 2022 

 
Styrelsen får härmed avge årsberättelse för verksamhetsåret 2022. 

 

 

Efter att restriktionerna till följd av Coronapandemin släppt så har seglingsåret 2022 genomförts 

utan störningar. Klassen har noterat ett växande intresse under året, främst tack vare nya seglare 

från DF 65/DF 95 klasserna.  

 

Fortfarande är IOM-klassen störst i Stockholmsområdet men övriga delar av Sverige har flera 

grupper av aktiva IOM-seglare. Vi har nu ca 45 aktiva seglare i Stockholmsregionen och ca 12 st 

aktiva i övriga Sverige. Totalt finns det 115 mer eller mindre aktiva båtar registrerade varav 90 

har mätbrev. 

 

Årets SM arrangerades av SRSS och Vadstena RC-team i Vadstena den 9-10 april 2022. SM 

lockade totalt 30 deltagare inklusive fem från Norge och tre från Danmark. Till svensk mästare 

korades Michael Collberg med Thomas Enwall och Johan Ameln på andra respektive tredje plats.  

 

8 st rankingseglingar genomfördes under året, varav tre st i Stockholm, en i Varberg, en i 

Vadstena, en i Jönköping, en i Gottskär, samt SM i Vadstena. Rankinglistan 2022 toppas av Jonas 

Samson från Halmstad, relativ nykomling inom IOM men med starka resultat inom DF 65/DF 95. 

Jonas har verkligen imponerat med en mycket stark prestation under framför allt andra halvåret. 

 

En förändrad policy för rankinglistan, att gälla under 2023, antogs den 12 oktober. Den viktigaste 

förändringen innebär att rankingresultatet baseras på 6 rankingseglingar per år varav de 4 bästa 

resultaten räknas. 

 

Nordiska Mästerskapen 2022, som skulle arrangerats av Finland, ställdes in pga bristande 

deltagarantal. Världsmästerskapen 2022 genomfördes i Kroatien, Rogoznica i slutet av oktober. 

Två svenska seglare deltog. Thomas Enwall kom på 19:e plats och Jonas Samson kom på 25:e 

plats. För-VM genomfördes på samma plats under mars månad och med sju svenska deltagare. 

Svenska seglare testade för första gången tävlingsmodellen SHRS (Simple Heat Racing System) 

och utvärdering var mycket positiv. 

 

Enmeterförbundet har fortsatt ett nära samarbete med Stockholms Radiosegelsällskap (SRSS) i 

Stockholm. SRSS har ett ambitiöst kappseglingsprogram vilket borgar för hög kvalitet och 

möjliggör för förbundet att upprätthålla en rankinglista baserad på sex av årets kappseglingar. 

Glädjande är att nya orter i övriga delar av Sverige finns med på listan över arrangörer till 2023 

års seglingskalender. Särskilt kan Munksjön i Jönköping nämnas som seglingsplats för 2023 års 

kombinerade SM och NM och som kommer att arrangeras av SRSS och SS Kaparen.  

 

Det ekonomiska utfallet överskred budget med ca 2 300 kr pga oförutsedda kostnader för 

hemsidan. Dock har förbundet en fortsatt stabil ekonomi. 

 

Johan Tuvstedt har varit kontaktperson för mät- och tekniska frågor kring klassregeln. 

  



Styrelsen har under året bestått av Thomas Enwall (ordförande) samt av Thomas Gross, Jari 

Heiskanen, Bo Jonsson och Thomas Ljungdahl. Styrelsen har under året haft tre möten via Teams. 

Revisor har varit Lars Engstedt. 

 

I valberedningen har Claes Brunnhage och Claes Liljeson ingått. 
 

Stockholm februari 2023 / 

Thomas Enwall, Thomas Gross, Jari Heiskanen, Bo Jonsson, Thomas Ljungdahl       


