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Allmänt
OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 11
protokollförda styrelsemöten.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 bestått av följande ledamöter:
Ordf
Peder Tjäderhane
Vice Ordf
Jan Costelius
Sekr
Mårten Nordlund
Kassör
Bengt Grinell
PR
Jan Hallberg
Ledamot
Göran Karlsson
Ledamot
Patrik Fällman
Suppleant
Burt-Åke Adolfsson
Suppleant
Johnny Wennerström
Revisorer
Urban Lagerström
Erika Fröjd
Rev.Suppl
Fred Calmerman
Jollesektion
Patrik Fällman
Kölbåtsektion
Vakant
ORC EM
Hans Johansson
Isjaktsektion
Burt-Åke Adolfsson
Hallsektion
Ulf Larsson
Havskappsegling
Erik Lindèn

Medlemmar
Här är en aktuell ställning 2020-03-02:
Fullt betalande
318 st
Familjemedlem
126 st
Ständiga
7 st
varav juniorer
61 st
============================
Totalt
451 st

Sektioner som beslutades på föregående årsmöte för verksamhetsåret 2019:
•
•
•

Jollesektion
Kölbåtsektion
Isseglingssektion
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•
•
•
•

Hallsektion
ORC EM sektion
Havskappseglingssektion
Motion

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, ORC EM,
ArköRunt.
Klubbens resultat, ekonomi är god efter 2019 arrangemang. Klubben kommer att ha en god
buffert för framtiden. Vi kan fortsätta och satsa på ungdomsverksamhet..
OXSS har skrivit nytt 3 årskontrakt med Raymarine för åren 2020,2021 och 2022 gällande
2Star seglingen.

Utmärkelse
OXSS fortsätter att få finna utmärkelse från Svenska seglarförbund.
2018 tilldelades OXSS Sigges Stora Pris av Svenska Optimistjolleförbundet. Priset delas ut till
den seglingsklubb som på ett utomordentligt framgångsrikt arrangerat optimistjolle
kappseglingar.
2019 tilldelades OXSS priset som 2019 bästa kappseglings arrangör av Svenska
seglarförbundet.

Motivering till utmärkelsen Årets arrangör
Denna klubb har lång erfarenhet av att arrangera regattor både för jollar och kölbåtar.
Klubbens engagemang i den årliga double-handed tävlingen 2-Star har satt klubben på den
svenska seglarkartan. Att till detta addera ett Europamästerskap i havskappsegling i ORC kräver
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något utöver det vanliga. De 71 tävlande båtarna från 8 länder är övervägande positiva och
ORC Management Committee har utryckt sitt gillande för hur klubben genomförde
mästerskapet. Drygt 140 funktionärer gick man ur huse och bemannade funktioner på land
såväl som på banorna till havs. I hamnområdet var det trevlig och positiv atmosfär med flera
samlingspunkter med både mat och underhållning samt möjlighet för partner och sponsorer
att presentera sin verksamhet.
Klubben visade stort prov på lyhördhet och flexibilitet när seglarna i sent skede föreslog en
större förändring i seglingsprogrammet. Klubben bjöd också stadens invånare och media på fin
uppvisning med spektakulärt sprintrace med start inne i hamnen. Klubben har bevisat att
större internationella havskappseglingsevent hör hemma i Sverige.

Stora arrangemang
Generellt
Det kan konstateras att arrangemangen som genomförts under 2019 har lämnat fina
ekonomiska överskott. Det kan också konstateras att arrangemangen har varit kvalitativa
framgångar med uteslutande nöjda deltagare.

Seapilot2Star SWE 2019
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 huvud partner. 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 hos Flir i Täby ( Flir är Raymarins ägare) och utöver
föredrag utdelades 2019 års priser och diplom. Totalt samlades ca 120 deltagare och
funktionärer.

2020-02-26

ORC EM 2019
ORC European Championship 2019
Seglingen samlade 70 båtar och ca 700 seglare i den yttersta eliten av Europas kappseglare.
Seglingarna genomfördes i 3 klasser med 6 banseglingar plus en havssegling i programmet.
Totalt 21 starter.
Vinnare var i Klass: A : Erik Berth från Danmark i en Swan 45 SD B: Axel Seehafer från
Tyskland i en x-41 och klass C : Joachim Aschenbrenner från Estland i en J112E. Det utdelades
också priser till amatörbesättningar där framstår Patrik Forsgren med en total 3:e plats i klass
C och vinnare av Chorinthian priset för amatörer i klassen.
OXSS:s 145 funktionärer genomförde sina uppgifter på ett föredömligt sätt. Seglarna fick sig
perfekta banor med en proffsig sjöorganisation. Sekretariat information, matgruppen,
reparations service till seglarna, tältbyggare, transportorganisationen, bryggor,
ekonomiuppföljning mm. Allt fungerade excellent, mycket tack vare organisationens
flexibilitet och vilja. Kanske kan den ideella organisationens arbete sammanfattas som ett
leende med många som gick till sängs rätt trötta.
Sponsorerna hjälpte till föredömligt totalt 45 där särskilt ska nämnas Hamnen, Hallgruppen
och SSAB som huvudsponsor. Utan de 45 hade det inte gått.
Oxelösunds Kommun, Kustbostäder och Oxelö energi bidrog med att iordningställa hamnplan
och kanterna därtill var man på alerten när vi hade problem med bla ström till bryggorna.
Sammantaget OXSS kanske största satsning som renderat många positiva kommentarer.
Ett steg mot Ostkustens seglarcentrum

Arkö Runt 2019
Arkörunt genomfördes den 7 september med 47st anmälda båtar och 39st som genomförde
Arkörunt
På fredag kvällen arrangerades pub och efter seglingen på lördagen hölls regattamiddag med
de populära grillarna.
Totalsegrare blev Rickard Jacobsson OXSS
Tvåa blev Rolf Rolf Erixon NYSS
Trea blev Johan Grevald SBS .
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Funktionärsfest 2019
lördagen den 8 november bjöds alla fantastiska funktionärer med respektive under 2019 in till
fest som tack för årets insatser. Ca 120 personer kom på festen. Oxelökören underhöll med
sång: Under festen avtackades Hans Johansson och Roger Eriksson för sitt stora nedlagda
arbete med ORC EM med blommor samt hedersmedlemskap i OXSS. Ett stort tack till dem.

Fastigheten
Under året har den huvudsakliga aktiviteten gällande fastigheten har varit att skapa
förutsättningar för våra arrangemang.

Jollesektionen
Verksamhetsberättelse för Jollesektionen 2019
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 2019, hade ytterligare
säkrade jolleställ på plats.
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 och andra åkte på skåne läger.
2019 blev det år där jolleträningsmängden utökades. Först ut blev Lasergruppen, med
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 Medly, 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 vi haft
representation på Rikskval för optimister, GP och SM i Laser. Vi har även varit representerade
på de regionala tävlingarna, som på Regionskval för Optimister, Ostcupen och Lions kanna.
OXSS arrangerade 2019 det första Lilla Arkö runt, som syftar till att locka Optimister i grön och
blå seglingsklass.
Jollesektionen har under 2019 haft runt 25 aktiva barn- och ungdomsseglare, plus de som
kom och lärde sig segla på seglarskolan.
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.
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Kvalitén på de två senaste årens Rikskval tillsammans med Opti Clinic resulterade i att
Optimistförbundet tilldelade OXSS Sigges stora pris 2018. 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.

Hallsektionen
En ny båt på uteplatserna och det finns en ledig uteplats som är ej uthyrd.
Ett höstmöte i sektionen har genomförts.
Arbetet med ommålning av dörrar på norra hallen har påbörjats.

Isseglingssektionen
Verksamhetsberättelse Isjaktssektionen år 2019-20
Sektionen består av totalt 14 st isjaktsseglare, under denna säsong har det varit ca 10 stycken
aktiva seglare.
Den isfria vintern har gjort att ”hemmaseglingar” inte varit aktuellt
Första helgen i januari genomfördes en träningshelg i Furudal (Dalarna) där Stefan, Burt och
P-O seglade i tidvis hårda vindar
OXSS har arrangerat en Rankingsegling, Oxelösundsregattan på Orsasjön den 17-18/1 -20,
seglingen blev komplett efter 2 seglingar på lördagen och en på söndagen i mycket svaga
vindar. Hardox Race som skulle genomförts på söndagen blev inställd. Sju funktionärer ställde
upp från OXSS!
OXSS har haft deltagande på följande regattor
Jan; Ranking Orsa, Gustav Lindèn och Stefan Eriksson
Feb; VM/EM Orsa (Polen), Stefan Eriksson
Feb Junior EM Furudal, Gustav Lindèn
Mars; SM -------Avslutningsmöte för säsongen -18 - 19 genomfördes i april
Upptaktsmöte för kommande säsong -19-20 genomfördes i november, här beslutades om att
vi tar på oss ett arrangemang denna vinter (se Ovan)
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Motionssektionen
Sedan 1965 bedriver klubben motionsverksamhet två gånger per vecka från september till
juni månad. Verksamheten består i uppvärmningsövningar, jogging, stretching, och avslutas
med bastu och seglarminnen.
Svettjägarna (herrar)
Svettjägarna (herrar) har vid sidan av motionsverksamheten på onsdagarna även varit aktiva
vid underhåll av klubbhuset.
Deltagarantalet är ca 15 st/gång.
Tidsåtgång: onsdagar 19.00 – 21.30
Antalet träffar ca.40
Svettpärlorna (damer):
Har utökat motionsprogrammet med yoga.
Deltagarantalet är ca 8 st/gång.
Tidsåtgång: torsdagar 19.00 – 21.00
Antalet träffar ca. 40

Kölbåtsektionen
OXSS har under 2019 deltagit i allsvenskan som är ett initiativ från SSF. och som också har stor
internationell spridning. Totalt deltog 18 klubblag och OXSS slutade näst sist. OXSS har
beslutat att ej vara med i kvalet till Allsvenskan 2020. Vi kommer att göra ett uppehåll från
Allsvenskan.

Årets OXSS:are:
Meddelas på årsmötet.

Årets jolleseglare
Meddelas på årsmötet.
För OXSS
Peder Tjäderhane
Ordförande

