Persongalleri
Anna Skörvald

Bor i Särö, strax söder om Göteborg och arbetar som ekonomichef på Norra Halland, en lokaltidning i
Kungsbacka. Jag växte upp i Kullavik och spenderade många sommarsemestrar ombord på familjens
segelbåt men något kappseglande blev det aldrig, gjorde några tappra försök att segla optimist men
inte mer. När jag sedan träffade min man, Martin, blev det dock semestersegling igen. När vår dotter,
Tilde, började segla optimist föll det sig naturligt för mig hjälpa till i segelklubben, KKKK. Där satt jag i
styrelsen ett par år och blev efter en tid invald i Optimistjolleförbundet. Där började jag som
resultatansvarig för att ett år senare överta rollen som kassör. Detta uppdrag var otroligt roligt och
givande men det kändes väldigt naturligt att avsluta det när Tildes tid i optimisten var över. Jag
stannade dock ett extra halvår för att överlämningen till nästa person skulle bli så smidig som möjligt.
Tilde seglar nu Laser 4.7 i GKSS och när det nu i höstas visade sig att det behövdes folk till
Laserförbundet kändes det fullt naturligt att räcka upp handen och erbjuda att hjälpa till!

Charlotte Nyllinge

Namn:

Charlotte Nyllinge

Relation till Laser:

Har en son, Tim, som seglar Laser och går på RIG i Motala.

Yrke:

Civilekonom, men numera jobbar jag som kostrådgivare, föreläsare och coach på
Itrim

Bor:

Stockholm

Kontakt:

070-3445959, charlotte.nyllinge@gmail.com

David Lindqvist

Namn:

David Lindqvist

Relation till segling: Har seglat hela mitt liv samt familjesegling i drygt 10 år i en Senorita Helmsman.
Har tidigare varit styrelseledamot i Optimistjolleförbundet då äldste sonen L
udvig seglar. Idag går Ludde på RIG i Motala och seglar Laser Standard.
Yrke:

Civilekonom/civilingenjör och arbetar idag med återförsäkring på Aon.

Bor:

Stockholm

Kontakt:

070-3994072, david.lindqvist1@gmail.com

Joakim Dovrén

-

Representerar Sveriges Laser Master seglare
Aktiv Master-seglare I Kullavik
Seglar för Rådasjöns Segelsällskap som vi tillhört sedan sonen började segla Optimist för 15
år sedan. Är också medlem i Kullaviks KKK.
Försäljningschef på CIDAN Machinery

Bilden är från Laser Master VM 2018 i Dun Laoghaire, Irland.

Robert Strange

- Bor på Ingarö i Stockholm
- Är klasstränare för Laser i Sverige och jobbar just nu som Lasercoach hos International Sailing Academy i Mexico.
- Är även ansvarig för och tränar Laserseglarna i KSSS.
Kontakt: robert@bergart.se
Patricia Granzin

Ansvarig för medlemslistan.
-

Född -62, gift, har fyra barn som alla flyttat hemifrån, är farmor och snart mormor.
Biomedicinsk analytiker med fysiologisk inriktning och specialiserad inom sömnmedicin.
Starkt intresse av friluftsliv och hälsa sedan ungdomen och gällande segling
Seglarförälder och funktionär eftersom yngsta sonen seglar Waszp och Laser. Det är mycket
spännande att följa utvecklingen av seglarna, både individuellt och teamarbetet.

Gällande egen seglingsbakgrund så har jag provat på några gånger. Aktiv i styrelserna Moth/Waszpoch Laserförbundet. Jag vill bidra till att modernisera styrelse-, förbunds- och klubbarbete inom
Seglarförbundet och Riksidrottsförbundet.
Klubb: KSSS
granzin@telia.com
+46 708840948

Magnus Engdahl

-

Tävlingsansvarig/Int. Kontaktansv
Har en jolle och kölbåtsbakrund, numera aktiv förälder till seglande dotter i Laserklassen,
händer väl fortfarande att man ibland gör någon start själv, men det blir alltmer sällan...
Klubb: JKV

Magnus Engdahl
Funkisgatan 2
723 46 Västerås
magnus.axel.engdahl@gmail.com
0709-840038
Charlotta (Lotta) Utterström

Att vara engagerad i idrottsrörelsen har varit en del av mitt liv sedan jag själv vara aktiv inom
gymnastik som barn och ungdom. Av den anledningen har det fallit sig naturligt att även vara
engagerad som vuxen och såklart gärna i samband med att mina barn/ungdomar utövar sina idrotter.
Min dotter Klara är aktiv seglare och startade med optimist för LDSS när hon var 10 år för att sen vid
15 års ålder gå över till Laser 4.7 och idag seglar hon seglar Laser Radial för GKSS. Således
representerar även jag GKSS. Jag har tidigare varit aktiv i styrelsen för LDSS i rollen som
informationsansvarig så när jag fick frågan föll sig ganska naturligt att fundera på den rollen även för
Svenska Laserförbundet.
Till vardag är jag VD för Certaincy AB, ett konsultbolag i Göteborg som säljer IT- och ingenjörstjänster
till företag bl.a. fordon-, health care- och retailområdena i Sverige.
mailto:charlotta.utterstrom@certaincy.com +46 709 44 91 00

