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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 

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 2013 bestått av följande ledamöter: 

Ordf:                                 Mats Olsson 

Vice Ordf:                        Peder Tjäderhane 

Sekr:                                 Mårten Nordlund 

Kassör:                             Lena Grundelius 

Förvaltning(Ledamot:      Göran Karlsson 

Utbildning(Suppleant):    Monica Sundklev 

Ledamot:                          Roger Eriksson 

Suppleant:                        Burt-Åke Adolfsson 

Revisorer:                        Bo Jender och Bengt Grinell 

Rev.Suppl:                       Fred Calmerman 

Jollesektion                      Monica Sundklev 

Kölbåtsektion                    

Isjaktsektion                     Per-Owe Svensson  

Hallsektion                       Claes-Göran Larsson 

 

OXSS har ökat antalet medlemmar under 2013 och har nu 413 registrerade medlemmar enligt 

följande fördelning:  

Fullt betalande    291 st 

varav juniorer         48 st 

Ständiga                     5 st 

Familjemedlem   115 st 

================== 

Totalt                        413 st 
 

Förutom den löpande verksamheten och de arrangemang som beskrivs nedan har styrelsen 

under 2013 fokuserat på underhåll av anläggningen och byggande och invigning av OXSS 

tornet (startkuren)Vidare har mycket arbete lagt ned på att få struktur med våra partners för att 

uppnå långsiktiga partnerskap. Nytt avtal har tecknats för tre år för med ett annat företag som 

efterträder Watski som partner för seglingen och med Visby och Oskarshamn. Utöver detta 

har ungdomsverksamheten med ca 10 aktiva nybörjare haft stort fokus. Det har genomförts 

sommar Camp och seglaskola samt ordinarie träningsverksamhet. OXSS är en ungdomsvänlig 

klubb och antidoping ”vaxinerad”.  
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Sektioner som beslutades på föregående årsmöte för verksamhetsåret 
2013: 

 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 2013 har arbete fortsatt med att flytta 

material och färdigställa den nya hemsidan på IdrottOnline, som är en webbtjänst via RF. Vi 

har också en en anslagstavla vid högra entrén till klubbhuset där viktig information är 

anslagen 

Ekonomi: 

OXSS går 65181 sek plus under 2013 varav 13499 sek tillhör hallsektionen 

Det är de stora arrangemangen under året som har gett överskott till 

verksamheten: Watski2Star, Arkö Runt och 606/Zoom8. Även klubbhuset har dragit in 

intäkter då det nu är färdigrenoverat, vissa mindre renoveringar har gjorts på klubbhuset bl.a. 

målning av fasad och takarbeten. Antalet medlemmar har också ökat under året och vi är nu 

413 medlemmar inkl. familjemedlemmar.  

OXSS har även byggt ett start torn ute på piren i Östersviken med hjälp av klubbmedlemmar 

och partners. 

Stora arrangemang 

Generellt 
Det kan konstateras att arrangemangen som genomförts under 2013 har i huvudsak lämnat 

ekonomiska överskott. Det kan också konstateras att arrangemangen har varit kvalitativa 

framgångar med uteslutande nöjda deltagare.  

 

Watski2Star Baltic 2013 (39/5-2/6) 

Borttagningen av Expeditionens tidigare hall vägg har gjort att vi kan ha 

ankomst/målgångsmottagningen i Expeditionen, vilket frigjort hela Storstugan till övriga 

aktiviteter. 

Pga. av detta har vi gjort en omdisponering av tidsschemat, vilket inneburit att tisdagskvällen 

kunnat avsättas med samkväm och föredrag(välbesökt). Som vanligt fixade Annika med flera 

att det(och intäkterna) flöt på. 

  

http://www.oxss.nu/
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2013 fullföljde ca 105 båtar. Till skillnad från 2012: års stormdrabbade segling, blev årets en 
dimmig historia. Lyckligtvis utan incidenter. 

Tävlingen genomfördes som vanligt tillsammans med Visby- och Oskarshamns segelsällskap 

samt med Watski som huvudpartner.  

Etappstoppen i Visby och Oskarshamn, liksom start/målet i Oxelösund får som vanligt 

mycket beröm av deltagarna både vad gäller tillmötesgående och  

logistik.  

Även i år har vi haft positionsuppföljning i realtid, dessutom har ett leaderboard skapats, 

vilket vi i realtid kan se hur man ligger till. Ett inte lätt problem, men det fungerade nästan 

oklanderligt.  

Dessutom har ett antal båtar haft webbkamera ombord (bl.a. vår egen Urban Lagerström), där 

vi hela tiden kunnat följa händelseutvecklingen med bilder. 

 

Prisutdelningen blev att sammanstråla på North Sails i november och utöver föredrag även 

utdela både 2013-års priser och diplom (fullföljt 3 resp 5 ggr (7 ggr kan inträffa 2014 av 4 

personer)). 

  

Inför seglingen har våra partners (Watski,North Sails,True Heading  

och Solidtango) genomfört 2 st. seminarier bägge på North: s loft på  

Lidingö samt direktutsänt på webbtv. (1 på våren, samt prisutdelningen på hösten) 

Ca 100 funktionärer (inkl Visby-Oskarshamn) har med både entusiasm och kunskap deltagit. 

 

Arkö Runt 

 

Årets Arkö Runt genomfördes med dryga 60 båtar under perfekta vindar. Samtliga båtar utom 
1 kom i mål inom maxtiden. 

Samkvämet efter prisutdelningen blev mycket uppskattat av de ca 100 deltagarna. Delar av 

f.d. Blandat (Björklund Karlsson och Seger) framförde ett antal visor och 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 2014. Vi siktar på en ökning av deltagarantalet till 2014 av ca 100 båtar. 

Vi har även kunnat använda positionssystemet från Watski2star, med realtidsföljning av båtar 

med AIS-system. Dessutom har vi haft webbutsändning från start-målgång från OXSS-tornet, 

samt kamera ombord på Urban Lagerströms båt. 

 

Det börjar bli hejdlöst kul att följa dessa seglingar på webben numera. Ett ordentligt lyft. Det 

är bl.a. därför vi tror på 100 båtar 2014. 

Största utmaningen är att få fram budskapet! 

 

 

Övriga arrangemang 

I maj 2013 genomfördes kappsegling för 606 och ZOOM 8. Det var knappt 40 startande båtar. 

Arrangemanget genomfördes till deltagarnas fulla belåtenhet, vilket visas bl.a. av att 606-

förbundet har frågat om OXSS kan arrangera även 2014.  
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Fastigheten  

Det stora arbetet under året har varit att projektera och uppföra OXSS tornet. Resultatet blev 

lysande och ger ett helt annat intryck av inloppet till Oxelösund än med den tidigare boden 

som hade tjänat ut. Invigningen av OXSS tornet var välbesökt av klubbens samarbetspartners, 

vilket var roligt. I övrigt har det skett diverse löpande underhåll av klubbens fastigheter och 

utrustning. Det pågår ett Arbete med Oxelö energi om ny elförsörjning, vindkraft till OXSS 

tornet. 

Jollesektionen 

Verksamhetsåret 2013 inleddes efter en ihärdig vinter den 14:e april när sex tappra seglare 

gav sig ut bland isflak under ledning av Per Gustafsson. Årets sista aktivitet var den 2:a 

november då tre seglare deltog i Polar Cup i Västerås.  Mellan dessa tillfällen har 12 

jolleseglare genomfört 31 träningstillfällen. 14 dagar har tillbringats på olika regattor. Vi har 

deltagit på Sörmlandscuper och en del andra regattor som JVK:s Polar Cup och KSSS 

Olympiska. I början av juli var Nick Derek, Emil Nilsson och Unn Petersen och 

representerade OXSS i JR Cup i Marstrand. JR Cup arrangeras av Svenska Seglarförbundet 

och är en juniortävling där man kör matchrace med  C55:or.  

Per Gustafsson har under året, i mån av tid varit huvudtränare. När Per inte har kunnat delta 

vid träningar har vi föräldrar hjälpt till på Sjön med banläggning och friska hejjarrop.  Per tog 

också sig tiden att göra ett litet läger i Strängnäs inför deras Sörmlandscup. Där har han, enligt 

rykten haft en hård duvning med Zoom-seglarna både på vattnet och i köket vid 

matlagningen. Per är en mycket viktig och uppskattad person av både barn och föräldrar . 

Under hösten anordnades en liten serie med träningsregattor, kallad Höstcupen. Den kördes 

på vardagskvällar, och bestod av upp till tre race per kväll och blev i slutänden totalt 14 

seglingar uppdelade i två klasser, Optimister och Zoom8:or. Segrade gjorde Måns Fröjd i 

Optimist och Gustav Lindén i Zoom8. 

Totalt har vi registrerat 588 timmars verksamhet på barnen. 

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 18 oktober 2012 för en första planering inför vintern 2013. 

8 stycken deltog på mötet. 

 

Seglingar under säsongen 

30-31 december 2012. Premiärsegling för säsongen på Sjösaviken med bra is ca 10 cm. 

12-13 januari 2013. Rankingseglingar med OXSS som arrangör för första gången. Gunnar har 

tagit ett stort ansvar för att det gick att genomföra med mycket förberedelser, med hjälp av 

Micke och Håkan från Norrköping. Mycket letande efter is. 
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Seglingarna gick av stapeln på sjön GLAN utanför Norrköping. 33 st. deltagare. Burt 

seglingsledare. Roffe och Jonas sekretariat från OXSS samt Micke från Norrköping som var 

lindragare. Claes var tävlingsledare på söndagen, men tyvärr fick tävlingen avblåsas, eftersom 

det inte var någon vind. 

 

Övriga rankingseglingar under året som Gunnar, PO, Burt, Stefan har deltagit. 

12-13 jan, 26-27 jan, 23-24 februari (SM) 

 

Utöver rankingseglingarna tränas det på lokala isar runt om i Sörmland. Varje helg som det 

finns möjlighet att segla och det är bra isförhållanden. Rapporter går ut via mail eller SMS till 

alla som är med i isjaktssektionen.  

 

Den gamla startkuren har blivit flyttad till OXSS-hallarna under våren. Den kommer att 

användas till slipbod för isjaktssektionen. Arbetskväll med upprustning, rödmålning, 

snickeriarbeten, elarbeten, fönster, knutar samt vitmålning inuti ägde rum den 19 september 

2013. 7 st. deltog i arbetet. 

 

 

Säsongsavslutning hade vi den 11 juni 2013 i nya start tornet, OXSS. 7 st. närvarande. 

Motionsektionen 

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 har vid sidan av motionsverksamheten på onsdagarna även varit aktiva vid 

renovering och underhåll av klubbhuset. 

Deltagarantalet är ca 10-15 st. /gång. 

Tidsåtgång: onsdagar 19.00 – 22.00  

 

Antalet träffar  37 

Deltagare x träffar: 518 

 

Motionsverksamheten (Svettpärlorna) 

Under hösten startade även damerna upp motionsverksamhet 

Deltagarantalet är ca 8 st/gång. 

Tidsåtgång: torsdagar 19.00 – 21.00  

Kölbåtsektionen 

Inget aktuellt 

Nominerade till Årets OXSS: are är: 

Bengt Grinell för ett förtjänstfullt arbete med att leda och genomföra projektet med byggandet 

av OXSS tornet. 

Årets jolleseglare 
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Framgår av jollesektionens verksamhetsberättelse 

 

För OXSS 

Mats Olsson 

Ordförande 


