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Allmänt
OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 11
protokollförda styrelsemöten.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 bestått av följande ledamöter:
Ordf
Peder Tjäderhane
Vice Ordf
Jan Costelius
Sekr
Mårten Nordlund
Kassör
Bengt Grinell
Ledamot
Göran Karlsson
Ledamot
Patrik Fällman
Suppleant
Burt-Åke Adolfsson
Suppleant
Johnny Wennerström
Revisorer
Urban Lagerström
Erika Fröjd
Rev.Suppl
Fred Calmerman
Utbildning
Malin Ljungdahl
PR
Jan Hallberg
Jollesektion
Anders Fröjd
Kölbåtsektion
Vakant
Isjaktsektion
Burt-Åke Adolfsson
Hallsektion
Ulf Larsson

Medlemmar
Här är en aktuell ställning 181231:
Fullt betalande
326 st
Familjemedlem
131 st
Ständiga
5 st
varav juniorer
61 st
============================
Totalt
462 st

Förutom den löpande verksamheten och de arrangemang som beskrivs nedan har styrelsen
under 2018 fokuserat på att få ett internationellt storbåtsarrangemang, ORCi-EM 2019 .
Hamnfrågan har löpande bevakats och kommunen kommer fortsatt att driva hamnarna i egen
regi via Kustbostäder under tiden frågan utreds vidare. I övrigt har arbete med att renovera
och bygga på altanen till klubbhuset med tak och glaspartier pågått Vidare har OXSS seglat
allsvenskan och nått sin bästa placering hittills, 8:e plats. Utöver detta har
ungdomsverksamheten fortsatt att växa under året tack vare Martinas, Pers och sektionens
arbete. Det har genomförts Rikskval i Optimist och Zoom 8 GP , seglarskola och
sommarcamp samt ordinarie träningsverksamhet. OXSS är en ungdomsvänlig klubb och
antidoping ”vaccinerad”. Den traditionella funktionärsfesten hölls i oktober.
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De arrangemang under året som gett överskott till verksamheten är SeaPilot2Star, Rikskval i
Optimist och Zoom 8 GP, ArköRunt och klubbhuset.

Sektioner som beslutades på föregående årsmöte för
verksamhetsåret 2018:
•
•
•
•
•
•

Jollesektion
Kölbåtsektion
Isseglingssektion
Hallsektion
Motion
Hamnsektionen

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. Vidare har information från styrelsemöten
börjat läggas ut på hemsidan och informativa medlemsutskick har genomförts.
OXSS har en Facebookgrupp där information snabbt spridas om man är med där. Vidare har
jollesektionen en egen Facebook-sida där information om träningar och andra aktiviteter ges.

Ekonomi
De arrangemang under året som gett överskott till verksamheten är SeaPilot2Star, Rikskval i
Optimist och Zoom 8 GP, ArköRunt och klubbhuset.
Klubbens resultat 201.966,40 kr och hallsektionens 34.162,00 kr

Stora arrangemang
Generellt
Det kan konstateras att arrangemangen som genomförts under 2018 har lämnat fina
ekonomiska överskott. Det kan också konstateras att arrangemangen har varit kvalitativa
framgångar med uteslutande nöjda deltagare.

Rikskval Optimist
Jollesektionens rikskval renderade i ett pris från Optimistförbundet som Årets arrangör. Läs
mer under sektionens egen del i berättelsen
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Seapilot2Star 2018
Återigen har OXSS arrangerat en av Sveriges största shorthand-seglingar. Totalt kom 99 båtar
till start.
Tävlingen genomfördes som vanligt tillsammans med Visby- och Oskarshamns segelsällskap
samt med Seapilot 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.
Seglingarna genomfördes under bra väderförhållanden.
På seglingens hemsida finns en mängd med filmmaterial som tagits både officiellt och privat
under seglingen.
I november hölls sedvanlig prisutdelning i Seapilothuset i Danderyd och utöver föredrag
utdelades 2018 års priser och diplom. Totalt samlades ca 100 deltagare och funktionärer.

Arkö Runt 2018
Arkörunt genomfördes den 8 september med 47 båtar vilket för första gången på många år
innebär en liten ökning. Vi hoppas det håller i sig.
På fredag kvällen arrangerades pub och efter seglingen på lördagen hölls regattamiddag med
de populära grillarna B och B.
Totalsegrare blev Rolf Eriksson NYSS
Tvåa blev Stefan Hultgren NYSS
Trea blev Anders Mathson Trosa BK .
Bästa OXSS- båt blev Clas Ljungdahl på 6:e plats

Funktionärsfest 2018
Lördagen den 27 oktober bjöds klubbens alla fantastiska funktionärer in till fest som tack för
årets insatser. Knappt 100 personer var inbjudna och vi blev 45 som hade en trevlig afton i
vårt fina klubbhus.

Fastigheten
Under året har den huvudsakliga aktiviteten gällande fastigheten varit färdigställande av
inbyggnaden av altanen samt markarbeten runt om.

Jollesektionen
Året blev händelserikt med mycket både rent praktiskt materiellt, och i utökat engagemang
från jolleseglarnas föräldrar. Dessa två parametrar hör intimt ihop. Materiellt är det Jon
Thornburn som hållit i taktpinnen och sett till att vi inför säsongen 2018, hade nya säkrare
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jolleställ på plats. Initialt var det Patrick Fällman och Tomas Ljungdahl som assisterade och
senare vid själva städningen och placering av material anslöt flera föräldrar och seglande
ungdomar. Vi har med detta arbete vunnit mer plats i jollehallen. Med det är etapp 1 klart,
tack Jon.
Bengt Grinell tillsammans med Peter Tjäderhane la ner mycket jobb på att söka bidrag till en
ny säkerhetsbåt, vilket beviljades av SISU. Detta gjorde att vi med marginal klarade den
budgeterade ramen flera tiotusentals kronor, som vi nu kan fortsätta investera i
seglingsanknutet material. Allt i strävan efter en så säker och rolig segling som möjligt för
våra juniorer och ungdomar.
Säsongens seglingar drog igång innan isarna helt släppt, där seglarna puttade jollarna på isen
till fritt vatten. Isarna släppte och Påsken kom, och det traditionella Påsklägret satte fart på
säsongen på allvar. Vi hade inte alla seglare på plats, då några åkte till Garda för att delta på
läger och kappseglingar i värmen.
2018 blev det år där jolleträningsmängden utökades. Först ut blev Lasergruppen, med nya
tränaren Erik Lindén. Lasergruppen har även fortsatt träningen även om själva seglandet på
öppet vatten är över. Det tränar en till två gånger i veckan på Medley, för att stärka
muskulaturen och konditionen till kommande säsong.
Seglarskola har även detta år arrangeras, med Martina Thorn vid rodret. Den lockade över 30
barn, vilket var fler än vi från början tänkt. Vid utvärderingen visade det sig att alla var nöjda.
En seglarskola utan klagomål, vilket är unikt.
När det gäller kappseglingar, vilket är seglingssällskapets huvudsyfte, har aktiviteten varit
aktivare än på länge. Vi har haft representation på Rikskval för optimister, NM för Zoom8
och Laser, EM i Laser, GP tävlingar för Zoom8 och Laser, JSM för Optimister och Laser. Vi
har även varit representerade på de regionala tävlingarna, som på Regionkval för Optimister,
Ostcupen och Lions kanna. Vi ingick även i ett lag under Lag SM för optimister. Ett lag som
var hopplockad av flera olika klubbar.
OXSS arrangerade 2018 års tredagars Rikskval för Optimister och ett GP för Zoom8. Ett
arrangemang som lockade över 160 jollar. Det blev ett mycket lyckat arrangemang med
många lovord och beröm. Detta hade aldrig gått om inte så många från både NySS och OXSS
ställt upp och hjälpt till, tack.
OXSS arrangerade även i år Opti Clinic, ett kvalificerat läger för Optimister, som lockar
seglare från Stockholmstrakten ner till Linköping. Även detta arrangemang har lovordats av
utövare och anhöriga.
Kvalitén på de två senaste årens Rikskval tillsammans med Opti Clinic resulterade i att
Optimistförbundet tilldelade OXSS Sigges stora pris. Det är ett pris som tilldelas klubbar som
varit av särskilt stor betydelse för Optimistseglingen.
Jolleseglarna har även detta år fått pröva på kölbåtssegling, genom representation i
Allsvenskan, genom Oscar Fällman, Gustav Lindén, Alva, Erik Lindén och Klara Fröjd.
Några ungdomar har även seglat på en Farr 40, Joint Venture, ett projekt som syftar till att
locka fler unga seglare att segla kölbåt. Emil Nilsson, Unn Petersén, Fredrik och Urban
Lagerström har seglat den båten.

2019-02-04

Hallsektionen
2 Hallar har bytt nyttjare. 2 Uteplatser har bytt nyttjare. Vi har haft problem med
kortslutning i ett elskåp, vilket är löst, och att färgen på de södervända portarna släpper. Det
sistnämnda jobbar vi vidare med under året. Ny sektionsansvarig är sedan mötet i höstas Ulf
Larsson.

Hamnsektionen. Ingen speciell verksamhet under året
Isseglingssektionen
Sektionen består av totalt 16 st isjaktsseglare, under denna säsong har det varit ca 10 stycken
aktiva seglare.
Vinterns KM blev inställt pg av vind och isbrist när det var lämpliga helger
Annars har det varit seglingsbart vid flera tillfällen på Hallbosjön, Sjösafjärden, Danvik även
några dagar under December
OXSS har även arrangerat en Rankingsegling, Hardox Race, på Kisängsfjärden, perfekt väder
och genomförande, tyvärr ingen vind på söndagens Oxelösundsregatta.
OXSS har haft deltagande på följande regattor
Nov; Finland (120 mil) , Gunnar, Stefan och PO
Dec; Ranking Åsunda, Gunnar och Stefan
Jan; Ranking Kisäng, Burt, Gustaf, Gunnar och Stefan
Junior VM/EM Polen, Gustav
Ranking Uppsala, Gunnar oh Stefan
Feb; VM/EM Polen, Stefan
Mars; SM Glan; Burt, Gustaf, Gunnar och Stefan
Finska M; Gunnar och Stefan
Avslutningsmöte för säsongen -17 - 18 genomfördes i april
Upptaktsmöte för kommande säsong -18-19 genomfördes i November, här beslutades om att
satsa på att få in ungdomar, en motorspark och en beg DN-jakt finns nu för utlåning vilket vi
kunnat köpa in tack vare ett bidrag från Isseglarförbundet.

Motionssektionen
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
underhåll av klubbhuset.
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Deltagarantalet är ca 15 st/gång.
Tidsåtgång: onsdagar 19.00 – 21.30
Antalet träffar ca.40
Svettpärlorna:
Deltagarantalet är ca 8 st/gång.
Tidsåtgång: torsdagar 19.00 – 21.00
Antalet träffar ca. 40

Kölbåtsektionen
OXSS har under 2018 deltagit i allsvenskan som är ett initiativ från SSF. och som också har
stor internationell spridning. Totalt deltog 18 klubblag och OXSS slutade 8 , vår bästa
placering nånsin. OXSS kommer även 2019 att delta i allsvenskan och fortsätter föryngringen
bland deltagarna så att nya band mellan seglargenerationerna knyts.

Årets OXSS:are:
Meddelas på årsmötet.

Årets jolleseglare
Meddelas på årsmötet.

Övriga utmärkelse
Inget aktuellt
För OXSS
Peder Tjäderhane
Ordförande

