
 

 

 

 

 

                Nyhetsbrev april 2022 från H-Båtsförbundet  

 

                Först vill vi från styrelsen passa på att önska er alla en riktigt Glad Påsk! 

 



 

 
Säsongen 2022 står för dörren och det finns mycket segling att välja på. Antalet medlemmar i 

förbundet ökar liksom medlemmarna i H-Båtsförbundets Facebookgrupp som nu kan räkna in över 

1200 (!) medlemmar. H-Båten fyller 55 år ung i år och det uppmärksammar vi tillsammans med 

Ystads Segelsällskap som står som arrangör för årets SM i H-Båt i en jubileumsregatta. För att 

underlätta för er som vill ta er till kommande mästerskapsregattor, men som inte har tillgång till en 

egen trailer så kommer vi nu i det Svenska H-Båtsförbundet att köpa in en trailer som ni kan hyra för 

en billig peng, men som en extra push så kostar det inget alls i samband med årets SM i Ystad. 

Separat information och praktiska detaljer kring detta kommer. 

 

 

 

     

                                        H-Boat Worlds 2022 

Årets VM i H-Båt genomförs samtidigt med Warnemunder festivalvecka och i fina tidigare OS-

farvatten. 

 



 

 

 
Ystads Segelsällskap firar 90 år och inbjuder till Jubileumsregatta med SM H-båt 2022, samtidigt som 

H-båten fyller 55 år. Banorna kommer att förläggas nära basområdet vid Ystad Marina, där servering 

och andra landaktiviteter kommer att anordnas. 

 

YSS hoppas kunna välkomna ett stort antal svenska såväl som utländska H-båtsseglare och andra 

intresserade till Ystad och evenemanget. Utvecklingen av den pågående pandemin övervägs 

kontinuerligt och myndigheternas föreskrifter och restriktioner kommer givetvis att följas noggrant. 

 

Formell inbjudan är under utarbetande. För ytterligare och framtida information, vänligen skicka din 

mailadress till yss@ystad.nu.  

Vi kommer också att ha vårt årsmöte i Ystad i samband med SM-seglingarna. Väl mött då! 

 

 

I Danmark finns dessutom stora möjligheter till kappsegling och notera även det Nordiska 

mästerskapet den 19-21 augusti. 
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I den Södra fleeten i Öresund=Malmö/Limhamn, Lomma och Ängelholm kommer vi att initiera en 

egen cup där det ingår den Danska delseglingen i H-Båtsligan i Vallensbaek, Malmö Segelsällskaps 

kvällsseglingar, SM och distansseglingen; Saltholm Runt. 

I Vättern med en egen fleet i fleeten i Domsand på 6 båtar och Sommen är det också aktiviteter och 

lokala seglingar. På Västkusten finns planer i maj på att ha ett ”Öppet-H-Båtshus” med prova på-H-

Båtssegling med möjlighet till tips och idéer från erfarna seglare. 

Men det är inte bara kappsegling som gäller utan det finns utrymme för mycket annat såsom, frågor, 

tips, kommentarer, idéer högt som lågt och stort engagemang från många av oss Hbåtsseglare, både 

kappseglare och cruisingseglare. Precis så ska det vara och tillsammans ger det ett värde att vara 

med i vårt klassförbund där vi driver frågor och stöttar er som är nya i gänget och det finns nästintill 

alltid någon rutinerad och erfaren att fråga och det brukar vara snabba och praktiska svar.  

H-Båten är en ovanligt lyckad konstruktion och en båt för alla där du för rimliga pengar kan få ut 

mycket av den både för semestersegling och på kappseglingsbanan. Från styrelsens sida har det 

dessutom gjorts utskick som genererar respons i form av nya medlemmar och uppdaterat register 

med ägarinformation. Detta gör också att vi slår vakt om värdet i era H-Båtar. Ni har möjlighet att 

teckna medlemskap både personligt och för hela besättningen och har ni inte gjort det så fixar ni det 

enkelt via hemsidan. Vi tar chansen att påminna er nu om att betala årets medlemskap. 

 

Nu drar vi igång en tävling där ni är välkomna att skicka in reportage från era lokala seglingar, 

turseglingar, träning-och kampanjer i era team, tips och råd som ger ett lyft för H-Båtslivet etc. 

Dokumentera det gärna med bilder så kommer vi att premiera de 3 bästa bidragen och förbehåller 

oss rätten att publicera dessa på våra sociala mediekanaler. Vi vill ha era bidrag senast den 30 juni på 

mail till: bjorn@businesshouse.se  

 

Vi bevakar H-Båtens position på internationell nivå där vi är representerade i styrelsen och via våra 

fleeter ser vi till det lokala. Samarbetet med våra kollegor i de övriga H-Båtsländerna är bra och vi 

driver även där frågor som ska utveckla klassen. H-Båtsseglarna i toppskiktet håller väldigt hög klass 

även i andra klasser och H-Båten har fostrat många kända proffsseglare och olympier.  

Lika viktigt är det att den lokala seglingen får sitt fokus och även här så sticker H-Båten ut i 

resultatlistorna vid SRSseglingar, men allt är ju inte och ska inte vara kappsegling utan vi fångar också 

”bara vara-segling” och njutningen med seglingen i största allmänhet inkl. långfärder.  

 

För Svenska H-Båtsförbundet 

Björn Olsson 

Ordförande 

 



 

 

 

 

SVENSKA H-BÅTSFÖRBUNDET  
Fakturaadress 
Sv H.båtsförbundet 
c/o Gunnar Sedén, Fridhemsgatan 1, 442 33 Kungälv 
e-post info@h-boat.se 
Plusgiro 792426-9 
 


