
 

 

40 år med äkta segling! 

Omega 42 Sällskapets jubileumsårsmöte den 3 mars på båtmässan Allt för Sjön fick 

rekorduppslutning. Hela 40 personer kom till mötet för att fira att Omega 42 fyller 40 år i år 

(och att Sällskapet fyller 30 år).  

Årsmötet började med att Thomas Sandberg berättade om hur det gick till när Omega 42 

kom till och om hur man spred intresset för den. Många historier om hur det gick till för 40 år 

sedan berättades. Föredraget filmades och förhoppningsvis kan vi så småningom lägga ut 

filmen här på hemsidan. 

 

Thomas Sandberg 



 
Själva årsmötesförhandlingarna gick raskt undan:  

Vi konstaterade att intresset för Omega 42 bara ökar och ökar. Två båtar är under tillverkning 

i Tyskland (och enligt uppgift är bägge sålda) 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 tredje 

året i rad.  

Årsmötet beslöt att bibehålla medlemsavgiften på 200 kr per år trots att den budget som 

styrelsen presenterade för 2018 visar på ett betydande underskott med anledning av de 

aktiviteter som hänger ihop med 40-årsjubileet.  

Årsmötet beslöt vidare enhälligt att bifalla styrelsens förslag att utse Bengt Therner till 

hedersledamot i Omega 42 Sällskapet. Motiveringen till detta lyder som följer:  

Bengt Therner har under alla år arbetet aktivt för att berätta om vår båt. Han har skrivit ett 

flertal artiklar och medverkat i många intervjuer. Han har också ett brinnande intresse för att 

bevara Omega 42 karaktär och egenskaper.  

 

 
Bengt Therner kunde tyvärr inte delta vid årets årsmöte där han antogs som hedersledamot i Sällskapet. Här en 

bild från årsmötet 2014 där Bengt berättade om sina seglingar med SWE 152 Amandla. 

 

Styrelsen informerade vidare om planerade och pågående jubileumsaktiviteterna.  

 Den fina montern på mässan är en aktivitet som sprider kunskap om Omega 42 och 

Sällskapet. Här har ordföranden Lars G Karlsson lagt ner ett jättejobb! 

 Det kommer också att komma en stor artikel i nästa nummer av Search Magazine 

om Omega 42. Sällskapet har anlitat den mycket välrenommerade seglingsjournalisten 

och författaren Bengt Jörnstedt att skriva artikeln till tidningen.  

 Bengts text kommer dessutom att utgöra stommen i den jubileumsskrift som planeras 

och som ska spridas bland medlemmar och andra intresserade.  

 Sällskapet har tagit fram jubileumsglas från Kosta Boda med Peter Norlins skiss av 

Omega 42 ingraverad. Närmare information om dessa och om hur de kan beställas 

lämnas i separat inlägg på hemsidan. 



 

 
Svante Wibom berättar om de nya jubileumsglasen från Kosta Boda. 

 

 Sällskapet jobbar vidare för att få till en SRS-vägning av ett antal Omega 42. Detta då 

den allmänna uppfattningen är att de allra flesta båtarna väger betydligt mer än de 

7 400 kg som är minimivikten enligt klassregeln och den vikt som används i 

båtdatabladet. Genom en vägning skulle underlag finnas för en ökning av vikten enligt 

båtdatabladet och därmed ett konkurrenskraftigare SRS-tal. Om allt går i lås kommer 

vägning att ske i Stockholmsområdet i början på maj. De som vill delta och få sin båt 

vägd kan höra av sig till styrelsen via kontakt@omega42.se.  

 Jubileumsseglingar för Omega 42 kommer att anordnas i samband med Peter Norlin 

Memorial där vi fått en specialinbjudan. Dessa seglingar äger rum den 26 – 27 maj 

och vi kommer att få reserverade platser i Vasahamnen. Seglingarna utgörs av två 

distanskappseglingar på Strömmen med start vid Wasahamnen, rundning av 

Fjäderholmarna och sen tillbaks till mål utanför Wasahamnen. 

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

i montern så delades den inte rent fysiskt ut till vinnarna Thomas Höjer och Marie Wiman i 

185 Marietime på årsmötet. Då de vann även 2016 får de fortsätta att disponera pokalen även 

efter mässans slut. 

 

 
Efter mötet bjöd Sällskapet på kaffe och bulle. 
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Montern med många intresserade medlemmar. 

 

Snart kommer protokollet från årsmötet att finnas på vår hemsida. Vi ses på fjärdarna i sommar! 

 

Seglarhälsningar från styrelsen 

 

Möjlighet finns att köpa utställda bilder inramade och klara till självkostnadspris. Maila i 

så fall till larsg@producedby.se eller ring 0708-751157. 

mailto:larsg@producedby.se

