
Verksamhetsplan Ungdomssektionen 2020 

Seglarskolan för ungdomar 

Seglarskolan för ungdomar startar i slutet av mars med teori under mars/april. Seglingarna 
börjar i slutet av april beroende på väder och vind. Seglarskolan för ungdomar körs måndagar 
mellan klockan 18.00 och 20.00. 

Vi kommer återigen att försöka starta liv i Torsdagskappsegling, med start kl 18.00, för äldre 
elever samt instruktörer. Även andra medlemmar som vill vara med och träna/kappsegla 2-
Krona är välkomna att delta. 

Vi kommer att vara i simhallen i mitten på april för att lära oss om kapsejsning, samt 
livräddning och simma 200 meter med flytväst. 

Höstterminen för Seglarskolan börjar i slutet av augusti, när skolan börjar. 

Läger 

Vi kommer att ha lägervecka 25 på Skansholmen från lördag till och med torsdag. 

Vecka 26 samt 27 blir det dagläger på Notholmen. Vi hoppas att vi även 2020 kommer kunna 
avlöna instruktörerna tack vare kommunpraktiken. 

Weekendläger på Skansholmen planeras i början av september. 

Det planeras även för ett kompetensläger i Västervik för Smålandsdistriktet, där alla äldre 
elever och instruktörer från Småland, bjuds in till en helg.

Seglarskolan för vuxna 

Seglarskolan för vuxna börjar i slutet på mars. Den kommer att bedrivas på tisdagar, onsdagar
och torsdagar på grund av det stora tryck på platser som vi har. 2020 kan vi ta i mot 12 elever 
per dag och båtar vi använder är 2 st C55 samt 2st 606. 

Tisdag och torsdag är för nybörjare och onsdag för fortsättare. 

Denna utbildning/skola har på 3 år gett oss 6 nya segelbåtsägare, varav en har getts möjlighet 
att få båtplats på Notholmen, de andra har fått platser där det funnits ledigt.

Havskappseglingskolan

Havskappseglingsgruppen, fortsätter på torsdagar och de Onsdagsseglingar som planereras, vi
kan känna av ett lite högre tryck på denna utbildning, som blev en succé 2018-19. 2019 
samlade denna grupp 12 st elever. Med ännu en fortsättargrupp från C-55 som är intresserade 
att börja i denna grupp, så har vi ett ev båtproblem, då 2 st Scampi inte räcker till.

Planer på att försöka hitta ännu en Scampi har sjösatts.

 Vi hoppas att vi även under 2020 kommer att ha tillgång till de 2 Albin Scampi, som vi har 
använt i år. Ett delmål för Havskappseglingsgruppen är ett deltagande i ÅF Gotland Runt 
2020 med en båt och besättning med mixad besättning mellan könen.

Västervik Outdoor 

Vi kommer att vara med på Västervik Outdoor i början på juni. Då får man prova på olika 
utomhussporter nere i Fiskarhamnen och vi tar med oss båda C55 samt har Optimist och 2-
Krona på land. Vi tar med våra kölbåtar för att även erbjuda ”prova på” i dessa.



Materialhantering 

Denna fråga är inte helt löst och måste ses som ett fortsatt problem för Seglarskolan. Den 
hjälp vi fått med 2-Kronorna har varit väldigt värdefull för oss, men mer hjälp behövs. Vi får 
mer material och båtar att ta hand om, med en svängning just nu för en tillfälligt minskande 
barn/ungdomsskola och en markant växande vuxenskola. Vi har också ett problem med 
förvaring av vårt material, när vi nu även ansvarar för kölbåtar. 
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