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Verksamhetsberättelse – OXSS jollesektion 2010  

 

Basverksamhet/träning  

Jollesektionen har bedrivit kvällsträning för jolleungdomar under både vår och höst. Redan den 3 

mars startade teoripassen som följdes av praktiska seglingspass från 21 april. Ansvarig för jolle-

träningen har varit Kajsa Sundklev med god hjälp av Oskar Forssberg och Gustav Haglund.  

Ett föräldramöte har hållits och vid jolleavslutningen återställdes all jollar, följebåtar samt allt 

material inför vintern. Under hösten ordnade jollesektionen och föräldrar med uppskattat fika efter 

varje träning. En informationsträff om issegling har hållits i klubbhuset genom isseglings-

sektionens försorg. Deltagaravgift har tagits ut av de aktiva jolleungdomarna med 200 kr per 

halvår. Totalt har jollesektionen haft 34 träningstillfällen med 13 olika ungdomar som deltagit 

olika mycket. 

 

Seglarskola 

Inför sommarens seglingsaktiviteter genomförde jollesektionen en pröva-på dag i Oxelösund den 

23 maj. Ett tiotal ungdomar närvarade trots regn och blåst på förmiddagen.   

Under 2010 hade OXSS seglarskola vid tre tillfällen. Under två veckor (v 27 och v 32) genom-

fördes nybörjar- och fortsättningskurser och under tre dagar i vecka 33 så genomfördes en 

fortsättningskurs med inriktning mot kappsegling (grön nivå). På seglarskolan deltog totalt 54 

ungdomar varav några deltog under två veckor. Optimistjolle och gigg (Monark 44) användes i 

utbildningen under vecka 27 och under vecka 32 och 33 användes optimistjolle och C55. 

Fortsättningskursen drog även deltagare från andra närliggande segelklubbar. Kajsa Sundklev, 

Patrik Steninger, Martina Thorn, Gustav Haglund, Oskar Forssberg, Maria Bjuréen, Eddie Klemets 

och Ulf Erling var populära ledare och instruktörer.  

 

Sommarcampen 

OXSS deltog med två instruktörer, Kajsa Sundklev och Oskar Forssberg, till den populära 

sommarcampen som är ett samarbete mellan Oxelösunds kommun, nio 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. 

 

Sörmlandssatsning  

Sörmlands seglarförbund fortsatte inte under 2010 med det särskilda team TOEPS, som var en 

satsning för optimistjolleseglare och e-jolleseglare inom distriktet. Däremot har Per Gustafsson 

från OXSS och Oxelösund fungerat som s.k. regional sailcoach för samtliga sörmlandsseglare och 

ansvarat för läger i samband med Sörmlandscuper.  

 

Ungdomsvänlig klubb 

OXSS fortsatte att driva ungdomsverksamheten 2010 som en ungdomsvänlig klubb godkänd av 

Svenska Seglarförbundet (SSF). Genom en ny ansökan i det s.k. Idrottslyftet så fick OXSS beviljat 

bidrag med 50 % av kostnaderna för inköp av två stycken nya C55:or, vilka kommer att användas 

både till seglarskolan och till tränings- och tävlingsverksamheten.  

OXSS deltog med en person i Träffen, som är det årliga mötet i november för ungdomsvänliga 

klubbar och som arrangerades av SSF på Bosön.  
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Material/jollar 

I juli köpte klubben in två st C55:or inklusive båtkärror av Bååths, vilket möjliggjordes genom 

bidrag från Idrottslyftet. C55:an är en rekommenderad ungdomsbåt av SSF och har både storsegel, 

försegel och spinnaker. C55-ansvariga har varit Kajsa Sundklev och Gustav Haglund, vilket bl.a. 

betyder att de ska godkänna ev. lån av båtarna. Båtarna hyrdes även ut en helg till Strängnäs för att 

användas under tävlingen ”Sörmlandsmästaren”.  

Ytterligare en ny optimistjolle har köpts in genom gällande sponsoravtal. Klubbens gamla jollar är 

fortsatt slitna, men används ändå mycket under seglarskoleveckorna. 

Under sommaren sålde klubben sina tre giggar (Monark 44) efter annonsering på hemsidan.  

Klubbens följebåtar har haft några haverier under året som har åtgärdats, men följebåtarna är i 

slitet skick och behöver ses över. Ansvarig för följebåtarna har varit Gustav Haglund.  

 

Arrangemang 

Under 2010 arrangerade OXSS jollesektion Sörmlandscup 5 samt DM för optimistjolle, 

optimistjolle grön och e-jolle den 19 september. 21 seglare deltog, varav fem i E-jolleklassen, tio i 

optimistjolleklass röd/blå och sex st i optimistjolleklass grön. Fem ungdomar seglade för OXSS.  

 

Deltagande och resultat 2010 

2010 har OXSS haft nio ungdomar som representerat klubben vid olika regattor. Klasser som har 

representerats har varit främst optimist, e-jolle, laser radial och 470. 

Under året har OXSS’ jollekappseglande ungdomar deltagit i bl.a. JSM, SM i laser radial, KSSS 

olympiska regatta, elitserie för E-jolle, Sörmlandscuper samt lokalt arrangerade regattor. 

Internationellt har OXSS varit representerat vid VM i e-jolle och Kielerwoche. 

OXSS fick ett SM-guld i laser radial damer genom Josefin Olsson som tävlade för moderklubben 

efter att ha tillhört GKSS en längre tid.  

 

Årets jolleseglare 2010 i OXSS har utsetts till Kajsa Sundklev. Kajsa, som under 2010 seglat både 

e-jolle och tvåmansbåten 470 och med framstående resultat i e-jolle såsom  

- 3:a på Kielerwoche av 96 deltagande tjejer och killar och främst av alla svenskar, 

- 5:a på JSM i Saltsjöbaden (trots sjukdom), och 

- 11:a på VM i Arkösund av 68 deltagande tjejer. 

Kajsa har dessutom varit huvudansvarig för jolleträningen och seglarskolan samt deltog som 

instruktör i Sommarcampen och är en mycket bra förebild för våra jolleungdomar. 

 

- - - 

 

Jollesektionen vill även rikta ett stort tack till alla instruktörer, föräldrar samt funktionärer för era 

engagemang och insatser under den gångna säsongen.   

En stor eloge även till våra duktiga seglarungdomar som kämpar tappert både nationellt och 

internationellt. 

 

 

Monica Sundklev 

OXSS Jollesektion 


