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Verksamhetsberättelse – OXSS jollesektion 2007
Basverksamhet/Träning
Jollesektionen har bedrivit träning huvudsakligen på tisdags- och torsdagskvällar från april till
september 2007 under ledning av diverse tränare. Det har varit svårare än tidigare att utöva
regelbunden träning i Oxelösund för att tre av E-jolleseglarna har gått på gymnasieutbildning i
Motala. Träningssamarbetet med NYSS har dock fortgått. Totalt har det inneburit att ca 3-7
ungdomar har deltagit regelbundet i träningarna.
Sörmlandssatsning (TOPS - Team Optimist Sörmland)
Sörmlands seglarförbund har tillsammans med deltagande klubbar fortsatt TOPS-satsningen för
optimistjolleseglare inom distriktet. OXSS har under den första delen av 2007 haft en deltagare
som ingick i denna satsning. Per Gustafsson från Oxelösund har varit tränare och coach för TOPSgruppen.
Seglarskola
Jollesektionen har genomfört seglarskola under två olika veckor i juli och augusti. På seglarskolan
deltog totalt 40 ungdomar, varav några deltog under båda veckorna. Optimistjolle och gigg
(Monark 44) har använts i utbildningen. Josefin Olsson, Patrik Steninger, Kajsa Sundklev, Martina
Thorn, Maximilian Morris, Hugo Baastrup, Gustav Haglund, Maria Bjuréen, Oskar Forssberg och
Linus Rehn har varit omtyckta ledare och instruktörer. Möjlighet att vara fadder till en jolle har
fortsatt under 2007. Tre fadderskapsavtal skrevs under 2007.
Klubbens jollar börjar bli mycket slitna och används väl under seglarskoleveckorna varför en rejäl
översyn är nödvändig. Ett stort behov finns att utöka optimistjolleantalet då dessa var fullbokade
under seglarskolan och vi fick hyra in extra från andra klubbar.
Arrangemang
OXSS har genomfört en tävlingssegling ingående i Sörmlandscupen. Endast 14 seglare deltog,
varav fyra i E-jolleklassen och tio i optimistjolleklassen, vilket tyvärr är alldeles för få.
Jollesektionen hoppas att även Laser standard/radial ska hitta tillbaka till Sörmlandscupen.
Ett endagars breddläger i samband med Sörmlandscupen hölls där hela 12 deltagare deltog.
Deltagande och resultat 2007
Under 2007 har OXSS haft fem E-jolleungdomar och fem optimistjolleungdomar som
representerat klubben vid olika regattor. Det finns även ett intresse bland ungdomarna att segla
andra klasser såsom Laser, 470 och 606.
Under året har OXSS’ jollekappseglande ungdomar deltagit i bl.a. JSM, senior-SM (E-jolle), 4
elitserier (E-jolle), 2 rikskval (op), 3 regionkval (op), 5 SörmlandsCuper samt ett flertal lokalt
arrangerade regattor runt om i Sverige. Fortfarande är det OXSS-tjejerna som visar framfötterna i
resultatlistorna. Genom mycket goda resultat har flera seglare kunnat kvalificera sig till
internationella mästerskap såsom VM, JEM, senior-EM m.m.
Jolleungdomarna har åter visat att OXSS är en klubb som fostrar framgångsrika seglare.
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Framträdande resultat 2007:
 1 SM-guld E-jolle flickor (Sofia Steninger)
 1 SM-silver E-jolle flickor (Josefin Olsson)
 1 JSM-guld E-jolle flickor (Josefin Olsson)
 1 JSM-silver E-jolle flickor (Sofia Steninger)
 3 E-jolleseglare till VM, Holland (Josefin Olsson 6:a, Sofia Steninger 17:e, Kajsa Sundklev
63:e)
 2 E-jolleseglare till JEM, Spanien (Josefin Olsson 7:a, Kajsa Sundklev avstod)
 DM-guld optimist flickor (Maria Bjuréen)
Årets jolleseglare 2007 i OXSS har utsetts till Martina Thorn.
Martina har parallellt med egen segling också ägnat mycket tid åt nyrekrytering och träning av nya
seglare i klubben. Martina har visat en outtröttlig energi och härlig entusiasm i samband med att
hon har engagerat sig för att få fler jolleseglare till klubben. Martina är dessutom en mycket positiv
och träningsvillig tjej som lätt får med sig andra i sitt engagemang.
Jollesektionen vill rikta ett stort tack till alla instruktörer, tränare, föräldrar samt övriga
funktionärer för era engagemang och insatser under den gångna säsongen.
En stor eloge även till samtliga duktiga seglarungdomar som med framstående resultat både i
närdistrikt och internationellt visar att OXSS är en framstående seglarklubb.

Monica Sundklev
OXSS Jollesektion
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