
Årsmötet den 2 mars 2019 i Omega 42-Sällskapet 

Årsmötet den 2 mars var välbesökt med drygt 35 närvarande Omega 42-entusiaster. Mötet 

inleddes med att den kände seglingjournalisten och författaren Bengt Jörnstedt berättade om 

sina äventyr under havskappseglingens guldålder på slutet av 60-talet och början av 70-talet 

och om hans möten med Peter Norlin. 

 

Ordföranden Lars G Karlsson (t.h.) välkomnar Bengt Jörnstedt 

Bengts havskappseglingskarriär började med dåtidens hottaste havskappseglare – Fingal! Sen  

slog Peter Norlin igenom som båtkonstruktör med dunder och brak i och med Scampin. Bengt 

berättade om hur han första gången mötte Scampin och hur den utklassade allt motstånd på 

kappseglingsbanan och vann Half Ton Cup tre år i rad. Bengt skaffade också en Scampi och 

seglade med den bl.a. i SORC utanför Florida och utanför La Rochelle på franska 

atlantkusten. 



 

Bengt berättar om SORC som delvis seglades i Golfströmmen utanför Floridas ostkust. 

  
 Ett kanske inte helt lyckat fotomontage men det visar i alla fall att det var så många 

medlemmar närvarande att de inte fick plats på en bild! 

Själva årsmötesförhandlingarna gick raskt undan:  

Vi konstaterade att intresset för Omega 42 bara ökar och ökar. En ny båt har sjösatts i 

Tyskland och en till är under byggnad och det är många som vill köpa en begagnad båt. Det 

allmänna intrycket är att priserna är på väg uppåt som ett resultat av stor efterfrågan och ett 



begränsat utbud. Att efterfrågan på båtar är stor tror vi – förutom att Omega 42 är en 

fantastisk båt – beror på att ett starkt och aktivt klassförbund. Mycken aktivitet har funnit 

på vår hemsida och vår Facebooksida och vi har den vägen hittat fram till såväl våra 

medlemmar som till andra seglare. Ekonomin är god och medlemsantalet har ökat för fjärde 

året i rad.  

Årsmötet beslöt att bibehålla medlemsavgiften på 200 kr per år trots att resultatet för 2018 

visade på ett betydande underskott med anledning av de aktiviteter som hängde ihop med 40-

årsjubileet.  

Styrelsen informerade vidare om planerade och pågående aktiviteter.  

 Arbetet att ta fram en jubileumsskrift fortsätter med hedersmedlemmen Bengt Therner 

som sammanhållande länk och med Bengt Jörnstedts fina artikel i Search Magazine 

från förra året som stomme. 

 De jubileumsglas från Kosta Boda med Peter Norlins skiss av Omega 42 ingraverad 

som togs fram inför jubileumsåret kommer åter att kunna köpas. Närmare information 

om dessa och om hur de kan beställas kommer att lämnas i separat inlägg på 

hemsidan. 

 Årets sensommarträff kommer att äga rum den 7-8 september, sannolikt i Bockviken 

(Lilla Kastet) V om Paradiset, Finnhamn. 

 Ett antal Omega 42:or planerar att delta i ett antal kappseglingar i sommar. Bl.a. 

Lidingö Runt, Ornö Runt, ÅF Offshore Race och Åland Offshore Race. Se kalendariet 

på hemsidan för mer information. 

Eftersom den stiliga pokal som utgör vandringpris för Omega 42-mästerskapet återigen 

vanns av Thomas Höjer och Marie Wiman i 185 Marietime så delades den inte ut på 

årsmötet eftersom det är en rätt rejäl pjäs som man inte släpar på i onödan.  
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