
 

 

Verksamhetsplan 2022 

 

1. Verksamheten 

Vision för framtiden: Att skapa kontinuerlig verksamhet där instruktörer växer fram genom klubben. 

Ålder Funktion 

8-9  Optimist nybörjare   

10-11  Optimist fortsättare / 2-krona nybörjare/E-jolle 

12-14  2-krona  fortsättare/E-jolle 

14-15  Båthoppare (Hjälpinstruktör) 

16-17 Instruktör 

18=> Ansvarig för seglarskolan 

Under året 2021 var seglarskolan ryggraden i verksamheten. Utifrån seglarskolan skapades intresse för fortsatt 

deltagande på kvälls- och helgseglingar.  

Inför 2022 är tillgång på instruktörsbasen god med ambitionen att genomföra 5 veckor seglarskola. 

Både optimistjollar och 2-kronor är förutsättning för att växa i klubben fram tills ålder och erfarenhet är uppfylld 

och då ta vid som instruktör eller ansvarig för seglarskolan. Klubben har därför investerat i fler större jollar som 2-

krona och F2R.   

Klubben är sedan 2019 godkänd SSF (Svenska Seglarförbundet) Seglarskola. Det innebär att vi visar att vi uppfyller 

SSF krav på ledare, utbildningsinnehåll mm. Klubben har inhandlat optimistsegel med SSF tryck inför årets säsong. 

Den studentikosinspirerade tävlingen ”Championships” som hölls hos oss under hösten, kommer i år åter att hållas 

som ett SKSS arrangemang, med samma ledning. 

Samarbete med Torslanda sjöscouter fortsätter och upplägget formaliseras. 

Under de senare åren har inga utbildningar i förarbevis, kustskeppare, eller liknande hållits. Bl a pga pandemin. Nu 

finns utbildningar tillgängliga genom SSF för ”lärgrupper” som ev kan erbjudas medlemmarna. 

2. Fastighet och inventarier 

2 arbetsdagar planeras under våren samt 2 arbetsdag under hösten. 

Under året planeras underhåll av klubbhuset i form av utvändig målning. 

Varmvattenberedare anpassad för bräckt vatten skulle göra klubbhuset mer attraktivt för verksamhet och även 

uthyrning. Styrelsen föreslår att beredare installeras under året. 

Bryggornas sjösättning och upptagning är planerade att utföras med hjälp av kranbil. 

Kättingen för flytbryggorna behöver ersättas inför årets säsong. 

Akterförtöjningar behöver ses över. 
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3. Båtar 

Stortrissarna kan ev komma till användning, varav en inte är sjöduglig. 

Samtliga optimister kommer på arbetsdagarna genomgå översyn och förbättringar vid behov inför seglarskolan.. 

Prognosen inför seglarskolan är 15 fungerande optimister, samt tillgång till Sjöscouternas optimister vid behov. 

Förslag att införskaffa fler bättre begagnade optimister för årets verksamhet. Även en optimistliknande jolle om 

sponsring (Ica Maxi) erhålls även i år.  

En följebåt är icke sjöduglig och med icke fungerande motor. Ny behöver införskaffas inför årets säsong. 

Utombordare vinterkonserveras på arbetsdag för att minska underhållskostnaderna. 

Samarbete kring följebåtar med sjöscouterna diskuteras. 

4. Seglarskolan 

Vi har tre instruktörer sedan föregående år godkända som "instruktör/tränare grön" hos SSF, samt två instruktörer 

som utbildats hos SSF till "Seglarskoleansvarig". Dock förväntas ett visst frånfall denna säsong. Målsättning 2022 att 

ca 4 ytterligare instruktörer utbildas till ”tränare/instruktör grön” samt minst en ny båthoppare i "Seglingsledare 

grund" (webutbildning). 

Även en HLR-utbildning är planerad med stöd av SISU. 

Styrelsen sätter upp målet att genomföra 5 veckor seglarskola (v25-v28 samt v33). 

Ambitionen är att genomföra dessa veckor med instruktörsantal för att kunna genomföra nybörjar och 

fortsättningsgrupper i optimistjollar samt nybörjargrupper i 2-krona. Riktvärdet på instruktörer är minst en 

instruktör per 5 båtar. 

Annonsering för seglarskolan görs framförallt via mail, hemsidan, Facebook, Instagram och flyers runt omkring och 

på klubbhuset. 

5. Kvällsseglingar 

Kvällsseglingar är planerade att genomföras en gång per vecka efter bryggorna är sjösatta och fram till seglarskolan 

börjar. Under hösten planeras kvällsseglingar genomföras från veckan efter skolan startar och minst 4 tillfällen 

därefter.  

6. Kajaksektionen 

Under året planeras att 8 kajakplatser uthyres, det finns flera lediga platser inför årets säsong. 
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7. Ekonomi 

2022 års budget redovisas separat. 

 

Styrelsen förslår följande avgifter för 2022 

Donation    Valfritt  

Stödmedlem      100:-  

Fullvärdigt medlemskap     300:-  

Familjemedlemskap     600:-  

1 vecka seglarskola, kort   1500:-  

1 vecka seglarskola, normal  1800:-  

Kajakplats    1500:- medlemskap krävs. 

Uthyrning optimistjolle per vecka  200:- ej under seglarskoleveckor 

Uthyrning klubbhus medlem    500:- 

Uthyrning klubbhus ej medlem 1000:- 

Uthyrning av jolleplats på land   350:- medlemskap krävs.  

Kvällssegling för medlem  gratis 

Kvällssegling för icke medlem    100:-  

 

Styrelsen förslår följande arvoden för 2022: 

Medlemsavgift ingår i arvode nedan. 

Instruktör vid kvällssegling  300:- 

Båthoppare vid kvällssegling  150:- 

Båthoppare 14-16 år   1300:- 

Instruktör från 16 år outbildad  1800:- 

Instruktör från 16 år utbildad  2300:- 

Instruktör över 18 outbildad  2300:- 

Instruktör över 18 utbildad  2900:- 

Ansvarig instruktör   3500:- 
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Förmåner i medlemskap: 

20% rabatt på förarintygsutbildning 

Rabatterad uthyrning av klubbhuset 

Uppläggningsplats för jolle är möjlig. 

Möjlighet att hyra optimistjolle 

Möjlighet att hyra 2-krona, 200:- per dag. 

8. Slutord 

Styrelsen ser fram emot ett framgångsrikt 2022. 

 

 

 

 

//Styrelsen Sandviks kappseglingssällskap.     
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