Nyhetsbrev OXSS Oktober

Nu är det inte så många fler än våra jolleseglare som är ute på sjön. De flesta av oss har nog
redan tagit upp båten, efter en sommar med fantastiskt väder och varmt i havet. Hallsektionen
meddelar att det finns en uteliggarplats ledig vid OXSS Hallarna. Om intresse finns kontakta ClasGöran Larsson 073-3843444 alt claesgoran.larsson@hotmail.com.
Sommaren inleddes med SeaPilot2star i slutet av maj som , som vanligt blev en succé med 97
startande båtar. I ganska lätta vindar tog de sig runt banan med följande båtar i topp. Mithril 1:a ,
Funny Too 2:a och Styv 3:a. Prisutdelningen kommer att ske i Stockholm den 18 november.
För egen del blev det en ovanligt lång segling. Vi seglade med vänner från Lindnäs (söder om
Västervik) till Bornholm och tillbaka. Två veckor totalt kulingbefriade, men ändå skapligt med vind, så
nog var det en seglingssommar att minnas.

Allsvenskan i år ledde till vår bästa placering sedan starten. Vi blev 8: a av de 18 lagen. Bra seglat
av alla som varit med.
Jolleseglarna har varit mycket aktiva under hela säsongen och deltagit i Riksval. J-SM , Lions
kanna m.m. Sektionen fick också motta Sigges stora pris för det fina arbete man lagt ned som
arrangör av tävlingar och läger för Optimisterna,

Arkö Runt ökade något i år med 47 startande och kännetecknades av lite vind, precis som förra
året. Sent på eftermiddagen fyllde vinden på så att de flesta kunde ta sig i mål. Vann gjorde Rolf
Erixon med sin Piano.

och tvåa kom Stefan Hultgren med sin Mälar22.

Bägge seglande för NYSS
Du har väl sett vårt fina bygge vid klubbhuset. För den här etappen så är det färdigsnickrat. Det
som återstår är att montera räcken runt nya altan och snygga till grönområdet samt att få infarterna
asfalterade. Totalt så är det nedlagt ca 4500 ideella timmar. Fantastiskt jobbat av våra byggare.

Till nästa års stora arrangemang har vi ett tiptop klubbhus

ORC EM 2019 – nästa års stora seglingsfest i Oxelösund
Hemsida för arrangemanget är http://orc2019.oxss.nu/.
Planeringen för ORC EM 2019 fortskrider totalt har vi idag ca 20 personer i organisationen av
ca 100 som vi planerar att det går åt. Intresserade får gärna anmäla sitt intresse till Roger
Eriksson 070-6952614 alt roger.g.eriksson@telia.com . Boendefrågan för besättningarna är
central för de ca 60 – 80 båtarna, alla vill inte bo på hotell utan föredrar att hyra villor här
kommer vi igen om erbjudande att hyra ut. Vi har hjälp av kommunens turistorganisation i
frågan. Se även https://www.visitoxelosund.se/sv/272002/SSAB-ORC-2019-EuropeanChampionship Sponsoraktiviteter har pågått en längre tid. Huvudsponsor för arrangemanget
är SSAB. Under själva arrangemanget så kommer Östersvikens parkering att vara avstängd.
På asfaltytan närmast klubbhuset kommer det att placeras sponsortält och ett större tält ca
500 m2 för de sociala aktiviteterna.
Förhandling pågår om den internationella representationen för jury, mätning etc.
Logga och affisch är framtagna
Löpande kommer ORC-projektet månadsvis att informera samt att inbjudas till infomöten.

Bästa seglarhälsningar från OXSS styrelse/projektgruppen ORC-i EM genom Jan Hallberg

PS Du följer väl oss på facebook
https://www.facebook.com/groups/448154915285925/?ref=bookmarks
och hemsida https://idrottonline.se/OxelosundsSS-Segling

