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Inledning
Denna verksamhetsplan är ett komplement till OXSS stadgar och anger riktlinjer för klubben
och de olika sektionernas verksamhet. Avsikten med planen är att kortsiktigt och långsiktigt
styra klubbens verksamhet mot definierade, medvetna och beslutade strategier och
målsättningar.
Planen är ett levande dokument och revideras årligen i samband med budgetarbetet.

Allmänt
Oxelösunds segelsällskap (OXSS), bildades den 24 april 1962. Klubben har till ändamål att
främja båtliv och segelsporten och dess styrelse ska verka för klubbens utveckling och
tillvarata dess intressen.
OXSS har ett samarbetsavtal med Oxelösunds kommun (Kustbostäder)som även denna säsong
driver hamnarna i Oxelösund
OXSS driver Raymarine2star enligt nytt 3års avtal 2020-2022 med Raymarine.
OXSS är godkänd som både Ungdomsvänlig klubb och som SSF Seglarskola enligt Svenska
Seglarförbundets regelverk. Klubben är också ”vaccinerad” mot doping enligt
Riksidrottsförbundets regel.
OXSS hemsida ska uppdateras och fortsätta utvecklas via IdrottOnLine. Raymarine2star sidan
ersätter tidigare Seapilot-sidan. Ungdomsverksamheten använder också facebook och andra
nya kommunikationsvägar.
OXSS kommer att utöver ordinarie verksamhet delta i den traditionsenliga ”städdagen” där
OXSS har 2st städområden: ett i G:a Oxelösund och ett i Östersviken vid klubbhuset. Vidare
kommer OXSS att under en vecka i juli att bemanna Lions turisttransport ”Tuff Tuff-tåg.

Ekonomisk verksamhet
Verksamheten för verksamhetsåret 2020 ska ske i enlighet med denna verksamhetsplan och
av årsmötet beslutade motioner samt fastställd budget. Klubbens verksamhet finansieras
främst genom:
•
•
•
•

Medlemsavgifter
Avgifter för uthyrning av klubbhuset
Bidrag från stat, kommun och partners
Inkomster från arrangemang i form av tävlingar, men kan också ske från, t ex.
seglarläger, m.m.
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Organisation
Klubben är indelad i sektioner som bestäms på Årsmötet:
Jollesektionen
Arrangörsektion
Havskappseglingssektionen
Issegling sektionen
Hallsektionen
Motionssektionen

Jollesektionen
Syfte
OXSS Jollesektion ska erbjuda ungdomar, främst inom Oxelösunds kommun, en bred och
efterfrågad kappseglingsverksamhet som bygger på glädje, gemenskap, kvalitet och personlig
utveckling.
OXSS Jollesektion ska planera och leda OXSS’ kappseglings- och seglarskoleverksamhet för
jollar enligt Svenska Seglarförbundets intentioner och ska även verka för att fortsatt vara en
Ungdomsvänlig klubb.

Jollesektionens verksamhetsplanering 2020
Övergripande
2020 års verksamhet planeras bli det år när OXSS jolleverksamhet tar ett nytt utvecklingssteg
mot OXSS Vision att bli ett seglarcentrum på ostkusten. Sektionen har därför inlett ett arbete
med att utveckla jollehallen, vilket kommer fortsätta under 2020. Vi kommer arbeta för en
stimulerande och säker miljö för barn och ungdomar. Det ska bli en naturlig plats att umgås,
segla och leka på, vilket även Jollebasens lokalisering ger bra förutsättningar för. Seglarskolan
kommer utgöra en viktig del av detta, tillsammans med basträningen i veckorna och på en del
helger. Tillsammans med OXSS klubbhus utveckling, strävar vi efter att locka klubbar till OXSS
för både träning och tävling.

Investeringar
Jollesektionen planerar göra en del investeringar under 2020. Detta för att stimulera till en
bra och säker miljö för barnen.
•
•
•

Två Optimister, för att ersätta två äldre jollar som gjort sitt i OXSS jolleverksamhet och som en
del i att på sikt hålla en god och säker standard på de jollar som OXSS tillhandahåller.
Bygga och förbättra i och runtom Jollehallen, för att stimulera barn och ungdomar, samt att
förbättra säkerheten.
Bygga jollefack för större jollar utanför Jollehallen, som möjliggör förvaring och väderskydd
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•
•
•
•
•

Byta ut optimistsegel
Ändamålsenlig belysning inne i jollehallen
Nya ställ för klubbens roder och centerbord
Släpkärra för bland annat transporter av jollar
Befintlig flytbrygga behöver rustas upp, eventuellt bytas ut

Träningsverksamhet
Här planeras det för att fortsätta den utökade träningsverksamhet som utökades under 2019.
Detta för att möta fler barn och ungdomars behov. Allt från nybörjare till de som väljer segling
som sin idrottsliga verksamhet. Några av seglarna har seglat några år och behöver nya
utmaningar och möjligheter att stimuleras till utveckling. OXSS har därför varit i kontakt med
en rad segelsällskap och klubbar för att se hur de gör. En viktig del för att få ledare till
specialidrotter som till exempel segling, simning, golf och simhopp, för att nämna några,
behöver verksamheten ersätta dem på något sätt. Klubbar och segelsällskap vi varit i kontakt
med har samma eller sämre förutsättningar än OXSS. Dessa har tagit fram ersättningsnivåer
som ser snarlika ut. Mot den bakgrunden och av egna erfarenheter har OXSS jollesektion
sammanställt ett förslag till ersättningsnivåer, utifrån ålder och kompetens.
Målet med årets träning, är att kunna erbjuda träning fler dagar i veckan för de som nått blå
nivå och uppåt. Detaljplanering kring detta kommer presenteras på hemsidan.
I April kommer ett Påskläger arrangeras, där andra klubbar är inbjudna och där Sörmlands
seglarförbund aktivt stödjer OXSS. Lägret är för optimister och Laser.

Seglarskolan
Även i år kommer vi hålla seglarskola. Inför denna kommer det även planeras för prova på
dagar under pågående säsong. Seglarskolan planerar för max 25 seglare, där kommunboende
i Oxelösund och Nyköping har förtur. I mån om plats är även andra välkomna.
Ersättningsnivåerna är satta och budgeterade redan innan starten. Ersättningarna kommer
därför kunna betalas ut i samband med att seglarskoleveckan är över. Med denna förberedda
budgetering är det lättare att fatta ekonomiskt beroende beslut kring seglarskolan. Nytt för i
år är att OXSS eventuellt kommer arrangera seglarskola i två veckor med för och
eftermiddagsgrupper.

Jollebasen och jollehallen
Under hösten 2017, påbörjades arbetet med att utveckla Jollehallen och dess närområde. Ett
dokument arbetades fram utifrån de utvecklingsbehov som finns för att utveckla Jollehallen
och Jollebasen utifrån OXSS Vision. Detta arbete kommer fortsätt under 2020.
Utanför Jollehallen på det område vi kallar Jollebasen kommer ett enklare utegym byggas
samt en eller två basketkorgar sättas upp.
Jollesektionen kommer även påbörja diskussioner med kommun för att undersöka om det är
möjligt att hägna in ett område utanför Jollehallen i direkt anslutning till denne.
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Kappseglingar
Under 2020 kommer vi pröva ett nytt koncept som vi kommer kalla utmanarseglingen. Det är
en uppvisning och träningskappsegling som kommer ske vid två tillfällen under året. Våra
nyaste seglare kommer kunna visa upp vad de lärt sig, och de som seglat lite längre kommer
få träna på ett lekfullt sätt kappsegla. De etablerade seglarna tillsammans med föräldrar
kommer vara funktionärer.
Under hösten planerar vi att genomföra ett klubbmästerskap. Formen för detta kommer att
planeras för under våren.
Både Optimistseglarna och Laserseglarna planerar delta på de regionala tävlingar som
erbjuds, samt nationella tävlingar. För att underlätta att komma iväg på de olika
kappseglingarna planeras det för en investering i en ett släp, där fler jollar kan transporteras.
Idrottslyftet ger möjlighet att söka bidrag för en sådan investering.
OXSS-jolle kommer under september månad stå som arrangör för Laser GP, deltävling 4, som
lockar mellan 60-80 Lasrar. Där kommer funktionärshjälp behövas.

Värdegrundsarbete och framtagande av en jolleguide
Under 2020 kommer Jollesektionen ta fram en Värdegrund som vägvisare till verksamheten.
Den kommer basera sig på Svensk Seglings mål och Vision, men också på OXSS mål och Vision.
Jolleguiden är tänkt att vara ett dokument som vägleder barn, föräldrar, funktionärer och
föräldrar i det praktiska. Den kommer påminna om innehållet i värdegrunden.

Antidoping
OXSS ingår i ett antidopingprogram, som under första delen av 2020 kommer att förnyas.
OXSS är en naturlig del av antidopingrörelsen i Sverige.

Utbildning
Under våren kommer alla ledarna ta förarbevis och utbildas enligt den Svensk Seglings nya
basutbildning som ersätter SiSUS plattformsutbildning. Kurserna kommer hållas i OXSS
klubblokal. Detta för att öka säkerheten bland våra ledare och dess framförande av följebåtar.
Utbildningarna är webb baserade och genomförs som studiecirklar.
Tränarutbildningar fortsättning, vet vi inte om det finns kandidater till än, då dessa kräver viss
uppnådd ålder, men Jollesektionen föreslår dock att medel sätts av för detta och att Styrelsen
I mån av ekonomisk ram beslutar om genomförande av kompetenshöjande insatser i
jolleverksamhet.
Huvudansvarig för OXSS Jollesektion Patrik Fällman
Huvudtränare är Per Gustavsson och Martina Thorn.
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Arrangörsektionen
Syfte
OXSS arrangörssektion ska planera och leda OXSS kappseglings arrangemang.
Verksamhets plan
OXSS nya arrangörs sektion ansvarar för klubbens tävlingsverksamhet (där externa båtar är
inbjudna) och kontakter med svenska seglarförbundet och dess tillhörande undersektioner.
En av huvuduppgifterna är att sätta långsiktiga mål som garanterar att Oxelösund blir
betraktat som ett första val av klassförbunden att arrangera mästerskapsseglingar samtidigt
som bredd seglingen blir tillgodosedd.
Utbildning av funktionärer är kortsiktigt viktigt.
Efter ORC EM 2019 så kommer 2020 att vara ett år när vi fokuserar på tre seglingar: Vidare
utveckla 2 man seglingen där vi kommer att erbjuda en mixklass som gäller för uttagning till
VM 2020. Mix 2 hand är ny OS klass 2024. Vi har en ny huvudsponsor och därmed nytt namn
Raymarine2Star. Raymarine2star startar den 1/6 2020
Arkö Runt (5/9) bredd segling som sen 2019 fått ett intressant tillskott i lilla Arkörunt. En
jolletävling för våra egna med egen bansträckning.
Ett GP för Laser (19/9) där vi skall befästa ställningarna hos klass förbundet för att ”ligga bra
till” för kommande storevenemang

Havskappseglingssektionen
Sektionen har som målsättning att öka det lokala intresset för havskappsegling i Oxelösund.
Sektionen kommer också att arbeta för att ungdomar som slutar med jollesegling ska få ett
intresse för havskappsegling och fortsätta segla genom ungdomsåren och upp i vuxen ålder.
Det är också ett sätt att inte intresset för segling minskar och att klubben tappar ungdomar
som lämnar jolleseglingen.
För ändamålet finns en ORC-båt inköpt av en klubbmedlem där sektionen planerar att
ungdomar kan vara med på.

Isseglings sektionen
Syfte
Att bedriva issegling under vintersäsong då vädret medger.

Ansvar
Huvudansvarig för OXSS Isseglings sektion utses av sektionen

Målsättning
Aktivt bedriva issegling för:
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•

Motionärer

•

Tävlande

•

Ungdomar

Hallsektionen
Syfte
OXSS Hallsektion ska driva och förvalta OXSS’ båthallar.

Ansvar
Huvudansvarig för OXSS Hallsektion utses inom sektionen.

Målsättning
Erbjuda OXSS medlemmar möjlighet att ha inomhusförvaring av båtar.

Fastigheter
För 2020 planeras att lägga nytt yttertak på delen av klubbhuset som innehåller klubblokal
och kök . Färdigmåla ytterfasaden mot söder.

Motionssektionen
Syfte & målsättning
Svettjägarna är en intressegrupp inom OXSS som varje vecka (sept-juni, onsdagar) sedan 1965
bedriver motionsverksamhet för klubbens medlemmar. Deltagarantalet är 10-20 st/gång och
ålderskategorin är från ca 50+ till 90 år. (De yngre har egen verksamhet). Gymnastik, löpning
(+ jogging/gång) samt stretching som avslutas med bastubad - och ibland en liten fest.
Gymnastiken är musiklös, men det förekommer att den ackompanjeras av diverse
seglarminnen.
Svettpärlorna är damernas motionsverksamhet inom sektionen bedrivs på liknade sätt som
herrarnas.

Ansvar
Ansvarig för OXSS motionssektion utses inom sektionen.

För OXSS styrelse
Peder Tjäderhane
Ordförande

