
 

 

 

 

 

 

      En julhälsning och 

       lägesrapport om 

  DF65 läget i Östergötland 

 

 

Det har hänt ganska mycket med DF65 i Östergötland de senaste månaderna trots den 

pågående pandemin 

I Vadstena har det tillkommit 20, i Motala 4 och i Linköping 2 nya seglare. Många träffar 

har det varit för att få ihop och prova de nya båtarna 

I Linköping, Vadstena och Motala har det spontanseglats utifrån de möjligheter man 

kunnat utifrån restriktionerna 

Vadstena har under hösten lånat Motalas märken och startmaskin men har nu ordnat eget, 

både startmaskin och märken  

Både i Vadstena och i Boren experimenteras det med radiostyrda motorbåtar för 

utläggning av rundningsmärken 

Då intresset blivit så stort har vi kommit fram till att blida en styrgrupp för hur vi ska 

samarbeta kring seglingen med DF65 i Östergötland. 

Styrgruppen består i nuläget av: Bo Rogalin, Kenneth Ragneby, Örjan Friberg, Anders Jarl  

När pandemin lagt sig ska det skapas en kalender för Träningskappseglingar och Tävlingar 

Arbete pågår att försöka få SM för DF65 till Vadstena 2021 (Magnus Timerdal, Ulf 

Lindberg, Kenneth Ragneby, jobbar med detta) 

En Inbjudan/seglingsföreskrift att använda vid lokala kappseglingar har tagits fram för 

att underlätta arrangemangen. 

Vi räknar med att när pandemin släppt få många båtar till start i de arrangemang som 

arrangeras. Vi har därför planerat ett system där deltagarna kommer delas in i grupper 

för att få lagom stora startfält. 

En regelkurs är planerad till början av 2021 när ny regelbok kommit (2021-2024) och 

pandemin ger möjlighet för kursverksamhet 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett system för hur vi ska kommunicera har tagits fram som är uppdelat i tre delar: 

• Spontansegling 

• Träningskappseglingar 

• Tävlingar 

Spontansegling 

En-flera- många kommer överens om att segla. Kommuniceras i Messenger.  

I dagsläget finns Messengergrupperna DF65 Vadstena och DF65 Motala Tegelviken men 

flera väntas komma. I Linköping använder man Facebookgrupp Dragon Force Linköping 

Träningskappseglingar 

Segling där vi ska lära oss att bli bättre och lära känna och hjälpa varandra. 

En Facebooksida har skapats Dragon Force 65 Vadstena (SSV) samt den ”gamla” Dragon 

Force Linköping 

Anmälan gör på Facebook under fliken Evenemang. 

Tävlingar 

En Facebooksida har skapats Dragon Force 65/95 Östergötland 

Tävlingar vi arrangerar i regionen (lokala seglingar), typ en serie med tävling i Linköping/ 

Vadstena/ Motala/ m.fl. 

Anmälan gör på Facebook under fliken Evenemang. 

Därutöver finns det ett antal rankingseglingar o SM där Östergötland kan vara inblandad 

Det här innebär att alla bör ha ett Facebook-konto och bli kopplade till Facebookgrupperna 

och Messengergrupperna för att ha koll på vad som händer. 

Örjan Friberg är fena på hur detta går till om ni är osäkra. Kontakta Örjan 070-6594976 

Bästa DF65 Julhälsningar önskar 

Bo, Kenneth, Örjan, Anders 


