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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015
Allmänt
OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 11
protokollförda styrelsemöten. Det har under verksamhetsåret inte påkallats eller genomförts
några extra styrelse- eller årsmöten i föreningen.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 bestått av följande ledamöter:
Ordf:
Mats Olsson
Vice Ordf:
Peder Tjäderhane
Sekr:
Mårten Nordlund
Kassör:
Bengt Grinell
Förvaltning(Ledamot: Göran Karlsson
Utbildning(Suppleant): Vakant
Ledamot:
Roger Eriksson
Suppleant:
Burt-Åke Adolfsson
Revisorer:
Bo Jender
Lena Grundelius
Rev.Suppl:
Fred Calmerman
Jollesektion
Anders Fröjd
Kölbåtsektion
Isjaktsektion
Per-Owe Svensson
Hallsektion
Claes-Göran Larsson

Medlemmar
Fullt betalande
301 st
varav juniorer
31 st
Ständiga
5 st
Familjemedlem
108 st
==================
Totalt
414 st
Förutom den löpande verksamheten och de arrangemang som beskrivs nedan har styrelsen
under 2013 fokuserat på inköp av mer ändamålsenliga följebåtar och uppförande av nytt
förråd. Vidare har OXSS-tornet färdigställts och klubbhuset har målats. Promarina har fokus
på att minska kostnaderna och öka intäkterna och har därför sagt upp samarbetsavtalet med
OXSS. Under hösten har det förts inledande diskussioner inför förhandlingar under början av
2015. Signalerna från Promarina är att rabatten på båtplatser försvinner liksom det direkta
bidrag som klubben har erhållit varje år och de fria platserna i samband med bl.a.
Seapilot2star dvs. allt som är direkta kostnader. Hur deras avsikter i övrigt ser ut kommer att
visa sig under förhandlingarna. Styrelsen har informerat kommunen om Promarinas agerande
och håller en löpande kontakt i frågorna. och Vidare har mycket arbete lagt ned på att få
struktur med våra partners för att uppnå med kommunen. Utöver detta har
ungdomsverksamheten med ca 10 aktiva nybörjare haft stort fokus. Det har genomförts
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seglaskola samt ordinarie träningsverksamhet. OXSS är en ungdomsvänlig klubb och
antidoping ”vaccinerad”. Den traditionella funktionärsfesten hölls i oktober.

Sektioner som beslutades på föregående årsmöte för verksamhetsåret
2014:






Jollesektion
Kölbåtsektion
Isseglingssektion
Hallsektion
Motion

Information:
Informationsspridning inom föreningen sköts huvudsakligen via e-post och OXSS officiella
hemsida www.oxss.nu. Där återfinns grundläggande information om föreningen och dess
funktionärer, klubbens officiella partners samt genomförda, pågående och kommande
arrangemang. Information publiceras löpande på hemsidan för att denna ska vara aktuell och
informativ för medlemmar och andra besökare. Under 2014 har arbete fortsatt med att flytta
material och färdigställa den nya hemsidan på IdrottenOnline, som är en webbtjänst via RF.
Genom historikgruppens försorg finns nu nästan alla gamla OXSS-Nytt inskannade och
upplagda där. Ett annat projekt som pågått är att lägga in vårt medlemsregister på denna sida,
då det är nödvändigt för bidragen till Svenska seglarförbundet från Riksidrottsförbundet. Vi
har också en anslagstavla vid högra entrén till klubbhuset där viktig information är anslagen
Under 2014 har en Facebook-sida öppnats där bl.a. information om pågående arrangemang
rapporteras. Vidare har jollesektionen en egen Facebook-sida där information om träningar
och andra aktiviteter ges. Klubben har också färdigställt så att varje sektion kan rapportera
aktivitetsstöd via app eller dator.

Ekonomi:
OXSS går med ett underskott på -140.057,30 kr varav hallsektionen 619,22 kr plus.
De stora arrangemangen under året som har gett överskott till verksamheten är SeaPilot2Star,
Arkörunt och E-jolleregattan. Även klubbhuset har dragit in intäkter, vissa renoveringar har
gjorts bl.a. målning av baksidans fasad. OXSS har byggt även i år, en isolerad
förvaringsbod/verkstad intill Norra gaveln, och Tornet/Startkuren blev färdigbyggt.
Det stora underskottet kan härledas till investeringar i en bojbåt och en följebåt typ ribbåt
och byggnation av ovannämnda bod.
Antalet medlemmar var 414 st. en ökning med 1 medlem.

Stora arrangemang
Generellt
Det kan konstateras att arrangemangen som genomförts under 2014 har i huvudsak lämnat
ekonomiska överskott. Det kan också konstateras att arrangemangen har varit kvalitativa
framgångar med uteslutande nöjda deltagare.
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Seapilot2Star SWE 2014 (28/5-31/5)
Tisdagskvällen har kunnat avsättas till samkväm och föredrag(välbesökt (ca
120 personer)). Som vanligt fixade Annika med flera att det(och
intäkterna) flöt på.
2014 fullföljde ca 105 båtar. Väderprognosen var tyvärr inte den bästa. Vi
beslöt därför att första etappen skulle seglas utan undanvindssegel.
Problematik med resultatberäkning med olika SRS-tal gjorde att vi även beslöt
segla etapp 2 utan undanvindssegel. För etapp 3 tillät vi att segla med
undanvindssegel. Det blev lite rörigt och mycket jobb för tävlingsledningen att
få ihop det hela. Det blev helt enkelt inte så lyckat, men seglingen kunde genomföras utan
personliga incidenter (dock ett par mastbrott), vilket var det primära.
Tävlingen genomfördes som vanligt tillsammans med Visby- och Oskarshamns segelsällskap
samt med Seapilot som ny huvud partner, efter att Watski kände att man gjort(fått) sitt. Vi har
haft ett utmärkt samarbete med Watski och blev väldigt glada att Seapilot ville överta
huvudpartnerskapet. Seapilot har sedan arrangemangets början varit vår partner genom True
Heading och vi känner varandra väl.
Etappstoppen i Visby och Oskarshamn, liksom start/målet i Oxelösund får som vanligt mycket
beröm av deltagarna både vad gäller tillmötesgående och logistik. En justering vi gjorde var
att i Visby ha mål/start från inre hamnen (den hårda nordliga vinden gjorde mål/start utanför
Visby det sannolikt att det inte skulle fungera). Vad vi förstått har det fungerat bra och vi
tänker därför försöka att göra så även 2015. Webbkameror täcker tex hela start/mållinjen +
hamnområdet. Med lite tur klarar vi även konkurrensen med färjorna om utrymmet.
Även i år har vi haft positionsuppföljning i realtid, dessutom har ett leaderboard skapats,
vilket vi i realtid kan se hur man ligger till. Dessutom har ett antal båtar haft webbkamera
ombord, där vi hela tiden kunnat följa händelseutvecklingen med bilder.
Som vanligt har Hamnen.se gjort direktsändningar från starterna i Oxelösund.
På Solidtango finns en mängd med filmmaterial som tagits både officiellt och privat under
seglingen.
Inför 2015 beräknar vi att ha webbkameror på OXSS-tornet som kontinuerligt följer vad som
sker i hamninloppet (start/målområdet.).
För att klara ett så här avancerat arrangemang behövs platser för de tillresta båtarna. Eftersom
arrangemanget ligger utanför sommarhalvåret har både Femöre Marina och Promarina
tillhandahållit de lediga plats som finns. (Gotland Runt som går ca 3 veckor efteråt, där
hjälper Stockholm stad att lägga 6 st stora flytbryggor vid Skeppsholmen).
Prisutdelningen blev att nu sammanstråla i Seapilothuset i Danderyd i november och utöver
föredrag även utdela både 2014-års priser och diplom (fullföljt 3, 5 ggr, 7 ggr (har inträffat
2014 av 4 personer (Funny (Trosa) och Snekkja(Tyresö))).
Ca 100 funktionärer (inkl. Visby-Oskarshamn) har med både entusiasm och kunskap deltagit.
Till 2015 har vi gjort om vissa delar av konceptet. Vissa delar har nämnts ovan, men den
största justeringen är att vi nu kommer att ha gemensamma starter både i Visby och
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Oskarshamn (dataprogrammen måste omprogrammeras bl.a.). Vi ändrar även första starttid
måndagen kl 08.00, vilket gör att vi seglar första sträckan i dagtid. Samma princip gäller för
både Visby och Oskarshamn (om vädergudarna står oss bi).
När det här skrivs (början januari) är nästa 100 båtar anmälda!!

Arkö Runt
Årets Arkö Runt genomfördes med dryga 60 båtar under perfekta vindar. Samtliga båtar kom i
mål inom maxtiden.
Samkvämet efter prisutdelningen blev mycket uppskattat av de ca 100 deltagarna.
Grillfantomerna B&B ( Grinell o Lundström) fixade den perfekta ytan på det av ICA Prisman
tillhandahållna fläskfilén, samt ungdomarnas hamburgare. Ett genomlyckat arrangemang, som
naturligtvis kräver en fortsättning 2015. Vi siktar på en ökning av deltagarantalet till 2015 till
ca 80 båtar.
Vi ska för 2015 försöka att ge möjlighet till att följa seglingen på webben, vilket inte kunde
genomföras under 2014.

Övriga arrangemang
Elitserie genomfördes den 10-11 maj utanför Femörehuvud. Det var 88 startande båtar. Trots
mycket svåra förhållanden med dimma som kom och gick lyckade seglingsledningen
genomföra fyra seglingar. Samtliga deltagare och klassförbundet var mycket nöjda med
arrangemanget och inkom med en förfrågan även för 2015

Fastigheten
Det stora arbetet under året har varit att måla och bygga det nya förrådet utanför köket på
klubbhuset. I övrigt har det skett diverse löpande underhåll av klubbens fastigheter och
utrustning. Arbetet med Oxelö energi om ny elförsörjning, vindkraft till OXSS tornet är nu
klart liksom övriga restpunkter från bygget 2013. Det har kompletterats med sju
egentillverkade bord utanför klubbhuset.

Jollesektionen
Under året har jollesektionen en hyfsat stabil trupp på 8 seglare. PG har varit tränare och haft
träningar under helger. Träningar under veckan har föräldrarna hållit. OXSS jolleseglare har
varit representerade på samtliga SörmlandsCuper, som i år var förlagda till Västerås,
Norrköping, Broken (Samarbete mellan NYSS och OXSS), Trosa och Grythem. En Seglare
var med på JSM på Bosön. Två var med på KSSS-olympiska och 4 stycken avslutade
säsongen med PolarCup i Västerås. Vi har även arrangerat ett öppet KM i Optimist och
Zoom8. Vi bjöd in Nyköping och Näverkvarn och fick på så sätt ihop 10 optimister och 4
Zoom8. Vi hade en mycket trevlig höstsöndag där vi seglade två race och gick in och åt
spagetti och köttfärssås (ingick i startavgiften). Sedan gick vi ut och körde två seglingar till.
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Väl i land var det saft och bullar innan prisutdelningen. Prisutdelare var ”Årets Seglare”
Josefine Olsson, som även berättade lite om hur det kan gå när man börjar segla i Oxelösund.
Till höstterminen fick vi ytterligare förstärkning på tränarfronten. Martina Thorn, som har
återvänt till Oxelösund har tagit på sig rollen att ta hand om de allra nyaste seglarna. Hon har
en liten grupp som i princip har startat nu under hösten. Det är en tapper liten skara som
förhoppningsvis ska kunna kliva upp till den ordinarie jollegruppen när det är dags. Martina
ska jobba med rekrytering av nya seglare i första hand.
Den vuxna delen av Jollesektionen, dvs. föräldrarna blir fler och fler som engagerar sig i
verksamheten. Detta är viktigt för både sektionen och klubben. Vi har haft turen och glädjen
att få en Optimistseglare från Trosa som dessutom har med sig en Far som är nyutbildad
Seglingsledare Grön. Sådant underlättar.
Med lite glad statistik kan vi konstatera att under årets 5 SörmlandsCuper har OXSS 30
starter. Det ger ett snitt på 6 seglare per segling. Totalt har 46 anmälningar till
jollekappsegling gjorts i OXSS namn under året. Detta innebär att över hälften av de som
tränar i OXSS regi aktivt Kappseglar utanför Klubbens trygga hamn, vilket ligger i linje med
Föreningen stadgar där det framgår att vi är en Kappseglingsklubb.

Hallsektionen
Se hallsektionens verksamhetsberättelse.

Isseglingssektionen
Isjaktssektionen består av totalt 16 st. isjaktsseglare. men under denna säsong har det varit ca
10 stycken aktiva seglare.
Upptaktsmöte den 21 oktober 2013 för en första planering inför vintern 2013.
8 stycken deltog på mötet.
29 november 2013 hade vi ett möte och gick igenom regler och försäkring mm.
8 stycken deltog.
Seglingar under säsongen
Övriga rankingseglingar under året som Gunnar, PO, Hasse, Stefan, Burt har deltagit.
14-15 december 2013 (Arrangör Torsåker) utanför Sandviken.
4-5 jan 2014 (Arrangör OXSS Isseglare) Rankingseglingen flyttad till Östersund.
(Burt deltog ej)
Båda dessa blev endast träningsseglingar, eftersom det inte fanns is på de ställen som
arrangörerna skulle anordna.
18-19 januari ranking 3 Storsjön Åsunda, Sandviken. Avbröts tidigare ingen vind.
1- 2 februari ranking 4. Görväln. Arrangör Västkusten.
SM-seglingar 15-16 februari i Västerås. Gunnar, PO, Stefan, Hasse, Burt deltog.
VM-seglingar i Hapsalu, Estland 1-8 mars. PO, Stefan och Hasse deltog.
Utöver rankingseglingarna tränas det på lokala isar runt om i Sörmland. Varje helg som det
finns möjlighet att segla och det är bra isförhållanden.
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Den 25 mars avslutningsmöte för säsongen. 9 st deltog.
För isjaktssektionen verksamhetsåret 2014

Motionssektionen
Motionsverksamheten
Sedan 1965 bedriver klubben motionsverksamhet en gång per vecka från september till juni
månad.
Verksamheten består i uppvärmningsövningar, jogging, stretching och avslutas med bastu och
seglarminnen.
Svettjägarna
Svettjägarna har vid sidan av motionsverksamheten på onsdagarna även varit aktiva vid
byggnation, renovering och underhåll av klubbhuset.
Deltagarantalet är ca 15 st./gång.
Tidsåtgång: onsdagar 19.00 – 22.00
Antalet träffar
Deltagare x träffar:

43
632

Svettpärlorna
Under hösten 2013 startade damerna upp motionsverksamhet i form av stavgång med bastu.
Under 2014 är vi nu uppe i totalt 12 st. deltagare.
Vi träffas varje torsdag kväll från 9 januari – 22 maj samt 28 augusti till 18 december 2014.
Stavgång i rask takt runt Femöre, drygt 6 km. Lätt gymnastik och stretching vid Femörehuvud
eller vid gamla SSU-stugan. Avslutar med bastu.
Vi har även anordnat räkkväll på våren samt sill och janssonkväll innan jul.
Stora delar av svettpärlorna har även varit aktiva i samband med Seapilot 2-Startävlingen
25 maj – 1 juni 2014. Schemalagda tider för att ta hand om köket med servering samt middag
till seglare och funktionärer.
Deltagarantalet är i snitt över hela året ca 5 st. per gång.
Tidsåtgång: torsdagar 19.00 – 21.00
Antalet träffar:
Deltagare x träffar:

37
177

Kölbåtsektionen
Inget aktuellt

Nominerade till Årets OXSS: are är:
Ulf Ringberger för betydelsefulla insatser med OXSS partners.
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Årets jolleseglare
Hanteras inom jollesektionen.
För OXSS
Mats Olsson
Ordförande

