Årsberättelse för Ungdomskommitté 2018
Detta år har Mönsterås Segelklubb ansökt och blivit antagen som ”Ungdomsvänlig
klubb” av Svenska Seglarförbundet.
Mönsterås Segelklubbs ungdomssektion har genomfört en mycket populär
seglarskola !
Ledare för denna seglarskola har varit Erik Svensson och Henrik Johansson som
tillsammans med förstärkning av ytterligare 5-6 ”klubbveteraner” genomförde
seglarskolan under vecka 30 med 26 deltagande ungdomar under fantastiskt fina
förhållanden på varvet. Det är mycket länge sedan som intresset för segling bland
ungdomar var så stort som i år !
På grund av det stora antalet deltagare var vi tvungna att låna in optimister från
Timmernabbens Båtsällskap.
Samtliga ungdomar fick genomgå grundutbildning i segling, sjövett och lite
knopkunskaper allt enligt de riktlinjer som SSF har i sina utbildningar. Seglarskolan
avslutades med utdelning av SSF´s seglarmärken för goda seglingskunskaper.
Återigen så har ungdomssektionen försökt att uppdatera/reparera de optimistjollar
som finns tillgängliga men tyvärr så är det fortfarande en hel del som måste göras på
dessa. Mest akut är det att införskaffa nya segel. (Information om detta är lämnad till
styrelsen) Det finns också möjlighet att eventuellt få köpa ett par optimister från
Timmernabben.
Ungdomssektionen vill också tacka styrelsen för ett gott utfört arbete när det gäller
det ekonomiska stöd som vi fick från Mönsterås kommun för att kunna genomföra
årets seglarskola.
Under året som gått så har Mönsterås segelklubb köpt in 2 st nya C55 segelbåtar.
Detta har varit möjligt pga ett ekonomiskt stöd från svenska Seglarförbundet och
sponsring av Häradssparbanken i Mönsterås. De två C55:orna döptes under hösten
av Mönsterås Segelklubb och Häradssparbanken till ”Eld” och ”Vatten”.
Häradssparbanken i Mönsterås och Mönsterås Segelklubb har inlett ett samarbete
som ska pågå i fem år. De nya namnen knyter an till den nya miljö som banken håller
på att skapa på sitt kontor och som utgår från de fyra elementen.
De nya C55:orna skall främst vara en ”språngbräda” mellan nybörjarna i
Optimistjollar och större segelbåtar. C55:orna skall kunna hjälpa till att ta nästa steg i
seglingsutveckling.

De nya C55:orna kan också användas vid alla torsdagsseglingar och andra
kappseglingar där främst ungdomar vill och kan vara med.

Det har dessutom även i år genomförts ”Tour de Småland” i Smålands
seglarförbunds regi där sista delseglingen och även finalseglingarna i år
genomfördes i Mönsteråsviken. Samtliga pallplatser tog seglare från Mönsterås
Segelklubb beslag på !

Ungdomssektionen räknar med och planerar att även under 2019 genomföra
seglarskola och då även utveckla den till att innefatta seglarskola både för ungdomar
och vuxna.
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