Verksamhetsplan Ungdomssektionen/Seglarskolan 2022
Seglarskolan för barn/ ungdomar
Seglarskolan för barn och 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. Wilma Albinsson ansvarar.
Seglarskolan 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.
Seglarskolan kommer att vara i simhallen i mitten på april för att träna kapsejsning samt
livräddning och att simma 200 meter med flytväst.
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 trycket på platser. 2022 kan Seglarskolan ta emot 12
elever per dag och båtar som används är två C55:or samt två 606:or.
Tisdagar är för vuxen fortsättare, torsdagar för vuxen nybörjare och onsdagar för våra
fortsättare, i form av Onsdagskvällskappsegling. Torbjörn Karlsson och Bengt Knutsson är
ansvariga och instruktörer för gruppen vuxen fortsättare. Klas och Lotta Bäckström Svensson
ansvarar för gruppen vuxna nybörjare.
Havskappseglingskolan
Havskappseglingsgruppen fortsätter på torsdagar och de Onsdagsseglingar som planereras. Vi
försöker även 2022 att deltaga på våra egna havsseglingar, såsom Wiking Race,
Visbyseglingen och Byxelkroken. Jonas Claesson och Ulf Johansson är ansvariga instruktörer.
Ett mål för Havskappseglingsgruppen, är att deltaga i ÅF Gotland Runt 2022, med en båt och
besättning.
Bankappsegling
Vår satsning, bankappsegling, sker på tisdagar i J24 och vårt mål under 2022, är att deltaga på
SM med två båtar och eventuellt en båt på EM. J24 är världens största kölbåts klass med ca 5
500 båtar tillverkade. Tanken är att en båt fylls av våra ungdomsinstruktörer och den andra av
elever. Ansvarig instruktör är Per Larsson.
Höstterminen för Seglarskolan börjar i slutet av augusti, när skolan börjar.
Parasegling
Seglarskolan hoppas kunna arrangera paraläger runt vecka 34. Båtar som då används är
2.4:orna.
Seglarskolan kommer även i år att inleda ett försök med ett utökat paraseglande på tisdagar,
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 utbildade under 2021.
Huvudinstruktör är Gustav Nilsson.
Läger
Seglarskolan kommer att ha övernattningsläger på Skansholmen vecka 25 från lördag till och
med torsdag. Kajsa Albinsson ansvarar för Skansholmslägret.
Vecka 26 och vecka 27 blir det dagläger på Notholmen. Vi hoppas att vi även 2022 kommer
kunna avlöna instruktörerna tack vare kommunpraktiken.
Weekendläger på Skansholmen planeras i början av september.
Egna instruktörsläger planeras också, lika 2021, då vi hade två sådana på Skansholmen.

Det planeras även för utbildningen Grön Instruktör/Tränare under våren samt att minst två
deltar i Segelskolechefsutbildning under våren.
Västervik Outdoor
Förhoppningsvis kommer Seglarskolan att vara med på Västervik Outdoor i början på juni.
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.
Administration
Seglarskolan har en egen hemsida som sköts av Jakob Elmefjord. Helena Nilsson sköter
administrationen utom den ekonomiska hanteringen som sköts av kassören i WSSW.
Smålandscup
Smålands Cup för jollar kommer att arrangeras i Västervik den 21 maj. Det är ett led i att
försöka få igång jollekappseglingen igen.
Materialhantering
Vi har väldigt mycket material och behöver ständigt hjälp med detta, så hör av er till
mig.
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