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Kära STAS-vänner,
Jag vill börja med att önska er alla en riktigt god jul och ett gott och framgångsrikt 2018.
I juli hade vi ett lyckat Tall Ships Races i Halmstad även om vädret inte var det bästa.
STI
2017 års konferens hölls den 30 november – 3 december i Bordeaux, en stad rik på kultur och
vackra byggnader. Bordeaux bjöd på fint väder för att vara i november/december.
Konferensen samlade över 300 deltagare. Från STAS styrelse deltog Thomas, Jörgen,
Caroline och jag själv Lillian. Även Mia Reich, som ansvarade för Sail on Board-tältet under
TSR i Halmstad, ingick i STAS delegation. Matilda var vår representant i STI Youth Council.
Konferensen var uppbyggd som tidigare år. Man hade lagt mycket tid på mingel vilket
uppskattades av deltagarna. Sail on Board-projektet, som startade förra året, har i stort sett
fungerat bra. Se mer på www.sailonboard.com. Windseeker har varit närmare knuten till STI
som konsult till Sail on Board-projektet.
Efter att ha blivit nominerad av STAS och av den finska nationella STI-organisationen som
Trustee har jag deltagit som observatör i ett antal styrelse-/trusteemöten under året. Jag blev
formellt vald på tre år i Bordeaux under STI Annual General Meeting. Trustees består av 9
ledamöter och utgör STI:s styrelse.
Jag har sedan 2012 varit STAS representant i International Council, IC och Annual General
Meeting, AGM. Eftersom jag nu är Trustee har STAS utsett Thomas Gunnarsson till
representant i IC och AGM och Thomas deltog i dessa möten i Bordeaux. Nästa möte i IC och
AGM är den 16 - 17 mars 2018 i Southampton.
STI:s ekonomi är god tack vare TSR och flera Tall Ships-Regattor. STI:s kansli i Gosport har
utökats med ett antal nya personer, Det är märkligt att med så få personer på kansliet finns det
två Paul, två Ben och två Alison.
Mer om STI:s organisation på hemsidan
Sailtraininginternation.org

TSR
2017
TSR var åter i Östersjön den 30 juni – 8 augusti med Halmstad som starthamn, Kotka och
Åbo i Finland, Klaipeda i Litauen och Szczecin i Polen som målhamn. Glädjande för STAS
att Halmstad var med som värdhamn. I Halmstad låg fartygen mellan den 30 juni och 3 juli.
Endast två svenska fartyg var i Halmstad och deltog i race 1 från Halmstad till Kotka, Vega
och Constantia. I hamnen låg även Falken och Westvind men de deltog inte i TSR-racen. I
Kotka anslöt Tre kronor af Stockholm och deltog tillsammans med Vega och Constantia i
cruise in company till Åbo och Tre kronor af Stockholm deltog även i race 2 och 3.
Tyvärr deltog färre fartyg i Halmstad än i övriga deltagande hamnar. Anledningen var bl a
konkurrens från Rendez-Vous Tall Ships Regatta, lång och därmed kostsam segling Halmstad
till Kotka samt att skolorna i Europa inte har slutat i slutet av juni.
Canada 150 TSR Regatta 14 april – 3 september. Många hamnar besöktes i USA och Canada.
Läs mer om 2017 års TSR och Canada 150 TSR Regatta på STI:s hemsida.

2018
Värdhamnar
för TSR, mellan 11 juli och 6 augusti, är Sunderland, Esbjerg, Stavanger och Harlingen.
för Tall Ships Regatta mellan 25 maj och 18 juni är Liverpool, Dublin och Bordeaux.
Ytterligare en Tall Ships Regatta äger rum den 23 augusti till 7 september från Yeosu,
Sydkorea och Vladivostok, Ryssland. Eventuellt tillkommer en hamnstad i Japan.
2019
Värdhamnar
för TSR är Aalborg, Fredrikstad, Bergen och Aarhus.

År 2021 återkommer TSR till östersjön.
Mer information om kommande races finns på STI:s hemsida:
www.sailtraininginternational.org
EU-projekt
STAS har nu deltagit i fem EU-projekt tillsammans med Windseeker/At Sea Sail Training.
Senast på Vega 2016 med medel från Erasmus+ med namnet 50 Shades of Europe, Sail in to

our joint European Future. STAS lämnade in slutrapport i början av 2017 och EU godkände
projektet före sommaren.
2017 kunde STAS inte söka några EU-medel då reglerna ändrades 2016 så att villkoren nu är
att segling såväl för fartyg som ungdomar måste påbörjas och avslutas i sökandes hemland.
För 2018 har STAS beslutat att delta med 7 ungdomar i ett EU-projekt, Erasmus+ med vår
systerorganisation i Danmark som ansvarig partner.

Stipendier
Caroline och jag har arbetat intensivt med att få stipendier till våra svenska ungdomar för
seglingar i somras och kommande år. Vi fick bra respons på våra ansökningar om bidrag.
Bidragsgivare i år var Sveriges Sjömanshus, Abraham Rydbergs Stiftelse, Prins Carl Gustafs
Stiftelse, Inga och Jan Hyllengrens Stipendiefond samt Sven och Dagmar Sahléns Stiftelse.
Vidare har STAS fått medel från STI Hostport Bursary eftersom en svensk hamn var
värdhamn.
24 svenska ungdomar har 2017 fått stipendier genom STAS, 21 seglade mellan Halmstad och
Kotka, 2 mellan Klaepeda och Szczecin och 1 mellan Åbo och Klaepeda. De fartyg som våra
stipendiater seglade på var de svenska fartygen Constantia och Vega samt Morgenster, De
Gailant, Santa Maria Manuela, Black Diamond och Kapitan Borchardt.
STAS har haft ett nära samarbete med Halmstad och Windseeker i placering av ungdomarna
på fartygen.
STAS har en traineebank på sin hemsida, vilken möjliggör en enkel registrering för ungdomar
som vill ha information om när vi har stipendieplatser att dela ut.
Halmstad
STAS har varit mycket involverad i planeringen av TSR i Halmstad.
Jag har deltagit i ett antal möten i Halmstad tillsammans med representanter från STI. Mike
Bowles, STI var race director. Det kommunala bolaget Destination Halmstad var
projektansvarig. Projektledare var Carina Jacobsson och Chief Liaison Officer var Thomas
Gunnarsson, STAS styrelseledamot. Traineeansvarig var Caroline Nordstrandh också hon
styrelseledamot i STAS.
En stor hjälp i arbetet med TSR 2017 var den rapport med bilagor som i detalj visar hela
planeringen och genomförandet av TSR 2011 i Halmstad.
Hemsidan www.sta-sweden-se
Micke, som är adjungerad till STAS styrelse sköter, Hemsidan. Den finns nu på både svenska
och engelska.

Hemsidan besöks allt oftare. Det är traineeplatser och ansökningar och stipendieinformation
som lockar besökare och vår traineebank växer. Skicka gärna in berättelser och information
som kan läggas in på hemsidan
Årsmötet 2018.
STAS årsmöte 2018 äger rum söndagen den 25 mars kl. 12 i Göteborg.
Njut av jul och nyårshelgerna!
Lillian

