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Verksamhetsberättelse – OXSS jollesektion 2008 

 
 

Ungdomsvänlig klubb 

I september 2008 blev OXSS godkända av Svenska Seglarförbundet som en s.k. ungdomsvänlig 

klubb. Detta innebär ett åtagande för klubben att driva ungdomsverksamhet på ett seriöst och 

långsiktigt sätt.  

 

Basverksamhet/Träning  

Jollesektionen har bedrivit kvällsträning för nybörjare huvudsakligen under sensommaren och 

hösten. Regelbunden träning för tävlingsseglare har varit svårt att utföra under våren i Oxelösund 

både p.g.a. brist på instruktörer men även på grund av för få seglare. Träningssamarbetet med 

NYSS har fortgått. Totalt har det inneburit att ca 5-15 ungdomar har deltagit i kvällsträningarna. 

 

Projekt Peterslundsskolan 

Under hösten 2008 deltog OXSS i ett skolprojekt i Oxelösunds kommun, där intresserade 

skolungdomar i låg- och mellanstadiet fick delta i särskilda seglingsutbildningsdagar. Intresset var 

mycket stort och under de två heldagarna som seglingssporten profilerades så deltog ca 50 barn per 

dag. Projektet har även medfört att fler barn har börjat träna regelbundet.  

 

Sörmlandssatsning (TOEPS - Team Optimist/E-jolle Sörmland) 

Sörmlands seglarförbund har tillsammans med deltagande klubbar fortsatt satsningen för 

optimistjolleseglare inom distriktet men utökade verksamheten att även omfatta e-jolleseglare. 

OXSS har under 2008 haft två deltagare som ingick i denna satsning. Per Gustafsson från 

Oxelösund har varit tränare och coach för TOEPS-gruppen.  

 

Seglarskola 

Jollesektionen har genomfört seglarskola under två olika veckor i juni och augusti. På seglarskolan 

deltog totalt 51 ungdomar, varav några deltog under båda veckorna. Optimistjolle och gigg 

(Monark 44) har använts i utbildningen. Josefin Olsson, Patrik Steninger, Kajsa Sundklev, Martina 

Thorn, Hugo Baastrup, Gustav Haglund, Maria Bjuréen, Oskar Forssberg och Linus Rehn har varit 

populära ledare och instruktörer. Möjlighet att vara fadder till en jolle har fortsatt under 2008. Tre 

fadderskapsavtal skrevs under 2008. Klubbens jollar är mycket slitna och används väl. De var 

dessutom fullbokade under seglarskoleveckorna, så extra jollar fick hyras in från andra klubbar. 

P.g.a. att klubben har blivit en Ungdomsvänlig klubb så har medel beviljats från det s.k. 

Idrottslyftet för att kunna förnya jolleparken. Nybeställningar har därför gjorts för att kunna få 

leverans till nästa sommar. Styrelsen har även tagit beslut om att sälja några av de gamla 

optimistjollarna. Klubbens följebåtar har även haft en del haverier under året.  

 

Arrangemang 

OXSS har genomfört två regattor ingående i Sörmlandscupen, vilka tillika var DM. Tävlingarna 

var ett mycket lyckat samarrangemang under en helg med Nävekvarns BK, och de genomfördes i 

Bråviken utanför Nävekvarn. 17 seglare deltog, varav fem i E-jolleklassen och tolv i optimist-

jolleklassen.  
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Deltagande och resultat 2008 

2008 har OXSS haft fem ungdomar som representerat klubben regelbundet vid olika regattor. 

Klasser som har representerats har varit främst e-jolle, optimist, laser radial och 420, men även 

olika kölbåtsklasser har prövats. 

Under året har OXSS’ jollekappseglande ungdomar deltagit i bl.a. JSM, senior-SM (E-jolle och 

laser radial), 4 elitserier (E-jolle), 2 rikskval (op), regionkval (op), SörmlandsCuper samt ett flertal 

lokalt arrangerade regattor runt om i Sverige. Genom mycket goda resultat har flera seglare kunnat 

kvalificera sig till internationella mästerskap såsom VM, JEM, senior-EM m.m.  

OXSS fick klubbens första världsmästare genom Josefin Olssons VM-guld i e-jolle damer. Efter 

en oerhörd spännande duell med en danska i portugisiska vatten stod dock Josse som slutsegrare. 

Klubben är oerhörd stolt över att ha fostrat en världsmästare och önskar all lycka till i fortsatt 

satsning mot högre mål. Ett junior-NM guld togs även hem i e-jolle av Kajsa Sundklev i Västerås, 

där Josse även fungerade som coach.  

 

 

Framträdande resultat 2008: 

 1 VM-guld E-jolle damer (Josefin Olsson) 

Ytterligare 2 seglare kvalificerade till VM: Sofia Steninger 18:e, Kajsa Sundklev avstod. 

 1 JNoM-guld E-jolle flickor (Kajsa Sundklev) 

 1 SM-guld Laser radial (Josefin Olsson) 

 1 SM-guld E-jolle damer (Josefin Olsson) 

 1 JSM-guld E-jolle flickor (Josefin Olsson) 

 1 JSM-silver E-jolle flickor (Sofia Steninger) 

 DM-guld E-jolle flickor (Maria Bjuréen) 

 

Årets jolleseglare 2008 i OXSS har utsetts till Josefin Olsson.  

Josefin Olsson seglar både e-jolle och laser radial och har haft ett fantastiskt år med tre SM-guld 

och ett VM-guld på toppen som blev därmed klubbens första världsmästare. Hon går på Motala 

seglingsgymnasium för tillfället, men var dessutom ansvarig för OXSS' seglarskola sommaren 

2008. Hon är en ödmjuk men målinriktad person som är en fantastisk förebild för alla våra 

seglingsungdomar.  

 

 

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 


