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Verksamhetsberättelse – OXSS jollesektion 2011
Basverksamhet/träning
Jollesektionen har bedrivit kvällsträning för jolleungdomar under hela året. Säsongen inleddes med
ett uppskattat besök på båtmässan i mars. Från maj inleddes de praktiska seglingspassen. Den sena
säsongsstarten berodde på isläget och
det kalla vattnet. Från oktober har
träningen mest bedrivits på helger.
Efter båtupptagningen har träningen
bestått av teori, olika fysiska
aktiviteter samt ytterligare ett
mässbesök på höstutställningen.
Ansvarig för jolleträningen har varit
Kajsa Sundklev som har haft god hjälp
av Gustav Haglund och närvarande
föräldrar. Föräldramöte har hållits och vid jolleavslutningen återställdes alla jollar, följebåtar samt
allt material inför vintern. Efter varje träning har föräldrarna ordnat med uppskattad fika eller mat
vilket har ökat gemenskapen inom gruppen. Deltagaravgift har tagits ut av de aktiva jolleungdomarna med 300 kr per halvår. Totalt har jollesektionen haft 30 träningstillfällen med 13 olika
ungdomar som deltagit olika mycket.
Ungdomsvänlig klubb
OXSS fortsatte att driva ungdomsverksamheten 2011 som en ungdomsvänlig klubb godkänd av
Svenska Seglarförbundet (SSF).
OXSS deltog med två personer i Träffen, som är det årliga mötet i november för ungdomsvänliga
klubbar och som arrangerades av SSF på Bosön.
Skolsamverkan
Under våren inledde jollesektionen ett samarbete med Brevikskolan, där elever fick pröva på
segling under schemalagd tid på elevens val. Ca 12 elever fick testa segling under tre stycken
tretimmarspass. En erfarenhet som man kan dra är att klubben skulle behöva tillhandahålla
ändamålsenliga kläder för att seglingspassen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Eleverna
varken äger lämpliga kläder eller har kännedom om vilken utrustning som behövs för det
ogynnsamma vädret och det ovanligt kalla vattnet som var. Trots det så fortsatte tre stycken elever
att träna med klubben vilket får anses vara ett gott resultat.
Seglarskola
Under 2011 utsågs OXSS till att vara en godkänd
seglarskola enligt Svenska Seglarförbundet.
Jollesektionen arrangerade seglarskola under två
veckor (v 31 och 32) då nybörjar- och
fortsättningskurser genomfördes. För att sprida
informationen mer lokalt i Nyköping och
Oxelösund så hyrde jollesektionen reklamplats via
släpvagnsreklam.se.
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På seglarskolan deltog totalt 42
ungdomar varav några deltog
under båda veckorna. Noterbart
är att förutom från hela södra
Sverige så kom ett par deltagare
från Tyskland och Spanien.
Optimistjolle och C55 användes
i utbildningen. Kajsa Sundklev,
Martina Thorn, Gustav
Haglund, Oskar Forssberg,
Maria Bjuréen, Catrin
Syversen, Erik Lindén och
Robin Nilsson var populära ledare och instruktörer. Ett uppskattat inslag under utflykten den sista
seglarskoledagen var då en ”äkta” sjörövare besökte ungdomarna.
Sommarcampen
OXSS deltog med en instruktör, Kajsa Sundklev, till den populära sommarcampen som är ett
samarbete mellan Oxelösunds kommun, ett antal olika föreningar samt Sörmlandsidrotten.
Sommarcampen pågick under fem dagar och där kunde ungdomar prova på olika sporter. I årets
sommarcamp deltog ca 30-40 ungdomar som fick möjlighet att lära sig mer om bl.a. segling.
Arrangemang mm
Jollesektionen deltog under föreningsdagen i
maj i Oxelösund och informerade om jolleträning och seglarskola. OXSS bidrog även
med ett par seglingsfrågor till tipspromenaden.
Under 2011 tilldelades OXSS jollesektion
inget arrangemang för Sörmlandscupen.
Ett regionalt påskläger hade planerats till
Oxelösund men blev inställt pga för få
deltagare.
OXSS arrangerade även ett internationellt SM
för OK-jolle och Snipe, se huvudstyrelsens
verksamhetsberättelse.
Deltagande och resultat 2011
2011 har OXSS haft åtta ungdomar som representerat klubben vid olika regattor. Klasser som har
representerats har varit främst optimist- och e-jolle.
Under året har OXSS’ jollekappseglande ungdomar deltagit i bl.a. JSM, elitserie för E-jolle,
Sörmlandscuper samt lokalt arrangerade regattor.
Material/jollar
Jollesektionen har haft tillgång till ett antal optimistjollar och två st C55:or. C55-ansvariga har
varit Kajsa Sundklev och Gustav Haglund, vilket bl.a. betyder att de ska godkänna ev. lån av
båtarna.
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Klubbens gamla jollar är fortsatt slitna, men används ändå mycket under seglarskoleveckorna. Inga
av de gamla båtarna har bytts ut mot nya under 2011.
Klubbens följebåtar har haft flera haverier under året som har åtgärdats för att verksamheten ska
fungera. Följebåtarna är i slitet skick och behöver ses över alternativt bytas ut. Ansvarig för
följebåtarna har varit Gustav Haglund.
Bensinskåpet har varit ur funktion efter yttre åverkan vilket behöver åtgärdas inför nästa säsong.

Årets jolleseglare 2011
Årets jolleseglare 2011 i OXSS har utsetts till
Nick Derek. Nick seglar optimistjolle sedan 2010
och har haft en kontinuerligt uppåtgående
utvecklingskurva. Nick är oerhört träningsvillig
och har haft en imponerande närvaro under hela
2011, där han har deltagit i samtliga aktiviteter
som jollesektionen arrangerat inklusive båda
seglarskoleveckorna. OXSS hoppas att Nick
fortsätter sitt härliga engagemang och att vi får se
mycket av Nick på vattnen utanför Oxelösund
under 2012 och i framtiden.
--Jollesektionen vill även rikta ett stort tack till alla instruktörer och föräldrar för ert engagemang
och insatser under den gångna säsongen. Utan er hade inte jolleverksamheten fungerat!
Särskilt beröm ska våra glada och entusiastiska jolleungdomar ha som kämpar tappert i ur och skur
för att få möjlighet att lära sig något av det roligaste som finns – nämligen att segla.

Monica Sundklev
OXSS Jollesektion
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