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Verksamhetsberättelse – OXSS jollesektion 2009 

 
Basverksamhet/träning  

Jollesektionen har bedrivit kvällsträning för jolleungdomar under både våren och hösten. Under 

våren var Martina Thorn mycket förtjänstfull huvudinstruktör och ett flertal ungdomar fortsatte att 

träna efter det lyckade Peterslundsskoleprojektet. Under hösten kunde tyvärr inte Martina fortsätta 

träningsverksamheten p.g.a. egen utbildning i Stockholm, men jollesektionen har försökt att 

prioritera träningsverksamheten. Oskar Forssberg har kunnat ställa upp som tränare och varit 

mycket engagerad i träningsverksamheten.  

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

 

Projekt Peterslundsskolan 

En fortsatt friluftsdag våren 2009 skulle genomföras i Oxelösunds kommuns projekt för 

Peterslundsskolan, men OXSS hade inga instruktörer den utsatta dagen och vi kunde därför inte 

delta. Projektet har ändå medfört att fler Oxelösundsbarn har börjat träna regelbundet.  

 

Ungdomsvänlig klubb 

OXSS fortsatte att driva ungdomsverksamheten 2009 som en ungdomsvänlig klubb godkänd av 

Svenska Seglarförbundet (SSF). Genom det s.k. Idrottslyftet så fick OXSS 50 % av kostnaderna 

för inköp av tio stycken nya optimistjollar. OXSS deltog i Träffen, som är det årliga mötet i 

november för ungdomsvänliga klubbar och som arrangerades av SSF på Bosön.  

 

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

Sörmlands seglarförbund har tillsammans med deltagande klubbar fortsatt satsningen för 

optimistjolleseglare och e-jolleseglare inom distriktet. Under våren genomfördes ett TOEPS-läger i 

Oxelösund. OXSS har under 2009 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 augusti (v 33 och v 34). På 

seglarskolan deltog totalt 40 ungdomar. Optimistjolle och gigg (Monark 44) har använts i 

utbildningen. Martina Thorn, Josefin Olsson, Kajsa Sundklev, Patrik Steninger, Gustav Haglund, 

Oskar Forssberg, Maria Bjuréen och Hugo Baastrup har varit populära ledare och instruktörer. 

Möjlighet att vara fadder till en optimistjolle har fortsatt under 2009. Ett fadderskapsavtal skrevs 

under 2009. Under v 34 bjöds även förskolor i Oxelösund in för att få information om 

verksamheten och kanske tända en blivande seglarstjärna. En förskola nappade och deltog med 

mycket engagerande barn under en förmiddag.  

 

Material/jollar 

På försommaren sålde klubben fyra stycken äldre optimistjollar efter annonsering på hemsidan.  

Elva stycken nya optimistjollar har förvärvats, varav tio ingick i Idrottslyftet och en genom ett 

sponsoravtal. Klubbens gamla jollar är ganska slitna och används mycket under seglarskole-

veckorna då de dessutom var fullbokade, så fortsatt förnyelse av jolleparken planeras. Klubbens 

följebåtar har även haft en del haverier under året.  
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Arrangemang 

Under 2009 har OXSS jollesektion genomfört två jollearrangemang:  

 SM & VM/JEM-kval för 420, Elitserie 3 för E-jollar samt GP 3 för Laser standard/radial 

genomfördes 5-6 september. Totalt deltog ca 160 seglare i fyra klasser.  

 Sörmlandscup 4 + 5 och samt DM för optimistjollar och e-jollar genomfördes 26-27 

september. 14 seglare deltog, varav fyra i E-jolleklassen och tio i optimistjolleklassen. 

Regattan som var ett samarrangemang med Nyköpings Segelsällskap seglades på 

Mellanfjärden i Nyköping. Tyvärr tvingades söndagens tävlingar att ställas in eftersom det 

blåste alldeles för mycket.  

 

Deltagande och resultat 2009 

2009 har OXSS haft nio ungdomar som representerat klubben vid olika regattor. Klasser som har 

representerats har varit främst optimist, e-jolle, laser radial och 420. 

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

laser radial), 4 elitserier (E-jolle), Sörmlandscuper samt ett flertal lokalt arrangerade regattor.  

I DM för e-jolle damer tog Martina Thorn guld. Våra optimistjolleungdomar deltog i Lions Kanna 

för nybörjarlag i Trosa. Trots en riktig blåsig regatta där alla inte seglade alla race så vann klubben 

vandringspriset efter mycket kämpaglöd. Bra jobbat Töj Jörgensen, Rasmus Blixt, Clara Myrbakk, 

Agnes & Amanda Orpana.  

 

Årets jolleseglare 2009 i OXSS har utsetts till Kajsa Sundklev. Kajsa seglar både e-jolle och 

tvåmansbåten 420. Hon startade att träna 420 i KSSS’ regi på ett mycket målmedvetet sätt för att 

komma med till ungdoms-VM, vilket hon också lyckades med och som är få förunnat. Kajsa satsar 

helhjärtat på seglingen och går på Motala seglargymnasium. Dessutom är hon aktiv som tränare i 

OXSS’ seglarskola på sommaren och på diverse regionläger, vilket gör att hon är en mycket bra 

förebild för våra jolleungdomar. Under 2009 har hon bl.a. även seglat VM i 420, Mästarnas 

Mästare för de som vunnit ett svenskt mästerskap under året (5:a totalt) och Ericson Junior Cup 

som arrangerades i samband med Volvo Ocean Race-besöket i Stockholm.  

 

- - -  

 

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 


