Uppvaktningar & Stipendier 2020
Avtackningar
Eldsjälar (Blomstercheck)

Avgående Styrelseledamöter

Internationella & Svenska medaljer*
SM Guld*

Två Krona: Björn Sandberg (HjBK) och Maja Wikman

SM Guld*

Starbåt: Tom Löfstedt (KSSS) och Johan Tillander

JSM Brons

e-jolle: Saga Björklund

Stående vandringspriser*
Bästa flicka JSM opti

Ebba Thenander (12)

Bästa pojke JSM opti*

William Tillander (60)

Andra framstående prestationer värda ett omnämnande*
ALLSVENSKAN
JKV deltog även i år i allvenskan för segling och kunde glädja sig åt ett klart förbättrat
resultat jämfört med 2019. Totalt hamnade man på 7:e plats av de 18 klubbar som deltog.
Erik Lindberg, Jonas Carras. Peter Hagelin, Maja Wikman, Oskar Häger och Amelie Russberg
JSM e-jolle (flickor)
JSM e-jolle (pojkar)

Saga Björklund Brons
Moa Wikman (6), Maja Wikman (10)
Elias Johansson (17), Alvin Tollbom (18)

SM J70

Andreas Vasberg (14)

SM Laser radial

Hanna Koba (5) (tävlandes för KSSS)

JSM Laser radial

Hanna Koba (2) (tävlandes för KSSS)

JSM Opti (flickor)

Astrid Lindoff (10) (tävlandes för KSSS)

JSM Opti (pojkar)

Axel Almersson (51) (tävlandes för KSSS)

JKV Stipendier
Karl-Eric Nyströms minne
Stipendiet ska delas ut som
uppmuntran till välförtjänt
optimistseglare i första hand och ejolleseglare i andra hand, som flitigt
och med stort intresse deltagit träning
och tävling (ej nödvändigtvis
framgångsrikast) samt visat ambition,
kämparanda och sportmanship.
Stipendiet kan erhållas endast en
gång per seglare
(1988->)

Björn Sandberg stipendiet
Delas ut för att uppmärksamma en
seglare/person som stöttar både
klubben och andra seglare, en som
motiverar och engagerar, en som
håller ihop kompisgänget bland
seglarna. En av alla dessa JKV-are som
gör en stor insats för sina
seglarkompisar så att de alla tycker
att seglingen är kul!
(2018-2022)

Årets Nyströms stipendiat har genom envishet
och uthållighet visat att träning ger färdighet.
Hen har också visat att nyfikenhet och modet att
prova nya redskap kan vara nog så viktig för att
nå idrottslig framgång.
Trots sin unga ålder har hen samlat på sig SM
medaljer som skapar beundran bland långt mer
erfarna seglare och det är en fantastisk prestation
att komma på pallen under Mästarnas Mästare
Årets Nyströms stipendiat är:

Årets Björn Sandbergs stipendiat 2021, har med
sitt engagemang bidragit till att JKV har en given
aktivitet inom seglingen där kappsegling inte
nödvändigtvis behöver vara det viktigaste fokuset
utan att vi har roligt tillsammans på klubben.
Hen har stöttat klubben och styrelsens ambition
att alla som vill segla i JKV ska finna sin plats. Hen
har också med sitt engagemang skapat ett
växande intresse för segling för nya och ”gamla”
medlemmar och därmed skapat en gemenskap
som sträcker sig över både de som satsar på
kappsegling och de som vill segla för att det bara
är roligt.
Detta har bland annat bidragit till att känslan av
att tillhöra ett kompisgäng i klubben har ökat och
att förståelsen mellan seglarna har breddats.
Årets Björn Sandberg stipendiat är:

Vandringspriser för särskilda insatser
Skeppsklockan
Delas ut på årsmötet till en medlem som
har gjort särskilt viktiga insatser för
föreningen
Marit Söderströms vandringspris för
utmärkande insatser

2019: Hans Holm
2020: Delas inte ut

2019: Carl Ljunggren
2020: Delas inte ut

*) Uppvaktning genomförd i samband med Höstmötet

