
Verksamhetsplan 2021 Ungdomssektionen 
Seglarskolan för barn/ ungdomar 

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

Vi fortsätter med träning på onsdagar mellan klockan 18.00 och 20.00 för äldre elever samt 
instruktörer. Även andra som vill vara med och träna 2-Krona är välkomna att delta. 

Vi kommer att vara i simhallen i mitten på april för att lära oss om kappsejsning 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 2021 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. 2021 kan vi ta emot 12 elever 
per dag och båtar vi använder är 2st C55 samt 2st 606. 

Tisdag är för vuxen fortsättare och torsdag är för vuxen nybörjare och onsdag för våra 
fortsättare, i form av Onsdagskvällskappsegling.

Havskappseglingskolan

Havskappseglingsgruppen, fortsätter på torsdagar och de Onsdagsseglingar som planereras. 
Vi försöker även 2021 att deltaga på våra egna havsseglingar, såsom Wiking Race, 
Visbyseglingen och Byxelkroken.

Ett mål för Havskappseglingsgruppen, är att deltaga i ÅF Gotland Runt 2021, med en båt och 
besättning. 

Bankappsegling (Ny 2021)

Vår nya satsning, bankappsegling, sker på måndagar i J24 och vårt mål under 2021, är att 
köpa in ytterligare 1st J24, så vi även där har 2 st av samma typ.

Vi har idag 2 av varje, 2.4, 606, C55, Scampi, där fördelen av att ha 2 båtar av samma sort 
seglandes mot varandra är väldigt bra.

Västervik Outdoor 

Förhoppningsvis kommer vi att vara med på Västervik Outdoor i början på juni. Det är helt 
beroende på pandemin och MSB:s riktlinjer. Då får man prova på olika utomhussporter nere i 
Fiskarhamnen och vi har Optimist, 2.4 och 2-Krona på land. Vi tar med våra kölbåtar för att 
även erbjuda ”prova på” i dessa

Parasegling (Ny 2021)

Förhoppningsvis arrangerar vi paraläger runt vecka 34. Båtar vi använder är våra 2st 2.4:or 

Seglarskolan kommer även inleda ett försök med ett utökat paraseglande på måndagar, där vi 



kommer bjuda in särskolor och paraföreningar i kommunen, att komma och prova på. En ny 
organisation byggs upp för detta ändamål och Instruktörer är bokade och skall utbildas.

Materialhantering 

Mycket är sagt och skrivit om detta. Vi har nu hjälp med våra 2-kronor. Våra kölbåtar funkar 
med hjälp av respektive besättning. 2.4 funkar med sina faddrar.

Optimisterna är ett problem och där har WSS fått på sig, att de måste lösa det med hjälp från 
Solbergsudde.
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