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Funktionens ansvar och omfattning 
 
Funktionen ansvarar för StSS jolleverksamhet. Denna omfattar planering av verksamheten 
kring Sjöbusar, Sjörövare och grön/blå optimistgrupp. Planerar övrig jolleträning ihop med 
ansvarig sportchef, interna tävlingsseglingar, seglarskolan och övrig ungdomsutbildning. 
 
I samarbete med Ungdomsvänliga klubben, under vår och höst, anordnas läger och andra 
aktiviteter för jolleungdomarna samt ”pröva-på-dagar” i kommunens skolor. 
 
Funktionens verksamhet är tillrättalagd för både bredd- och elitseglare och tar ett socialt 
ansvar för att skapa ett gott kamratskap. 
 

Funktionens arbete 
 
Funktionen leds av en funktionsansvarig som ingår i StSS styrelse och vars uppgift är att 
kalla till och leda funktionsmöten samt möten med seglarungdomarnas föräldrar. 
 
Funktionen har en tävlingsansvarig som planerar och leder genomförandet av funktionens 
mindre tävlingar. Exempel på dessa är Torsdagscuperna och Stenungsöregattan. 
 
Träningsansvariga för respektive Jollegrupp – E-jolle, Zoom 8 och Optimist, skall hålla tät 
kontakt med ansvarig sportchef och tränare och förmedla synpunkter och önskemål mellan 
föräldrar/seglare och sportchef. 
 
Funktionen är ansvarig för verksamheten kring Sjöbusar, Sjörövare och grön/blå optimist och 
ser till att planera verksamheten och rekryterar tränare. Funktionen ansvarar också för 
”pröva-på-dagar” i kommunens skolor. 
 
Seglarskolans ledare är ansvarig för marknadsföring, planering av skolverksamheten samt 
rekrytering av kursledare och instruktörer. 
 
Funktionens utbildningsansvarige föreslår och anordnar lämplig utbildning för ungdomarna, 
t.ex. instruktörsutbildning och utbildning i båtkunskap. Handlägger också ansökan om LOK 
och aktivitetsstöd. Representanter för Ungdomsvänliga klubben, se nedanstående 
beskrivning, anordnar speciella aktiviteter för ungdomarna. Inom funktionen finns 
representanter för att ingå i Materialfunktionen, Cateringfunktionen och i Funktionen för 
Information & Marknad. 
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Ungdomsvänliga Klubben 

 
Svenska Seglarförbundets projekt ”Ungdomsvänliga Klubben” har som syfte att stödja 
klubbar som satsar på ungdomar i steget efter Seglarskolan eller motsvarande utbildning. 
Ungdomsvänlig betyder i detta sammanhang att klubben satsar på ungdomsaktiviteter. 
Ungdomsvänliga klubben är en självständig enhet med representant i klubbstyrelsen. 
Klubben fastställer målsättningar och utarbetar handlingsplaner för innevarande och 
kommande år, detta för att känna delaktighet och få inblick i föreningslivet. 
 
En förutsättning för att ungdomarna skall satsa på segling är att det finns utbildade tränare 
och instruktörer och planlagda aktiviteter för såväl kappsegling som andra arrangemang. 
Dessa skall vara av det slag att de verkar utvecklande och att träningen är intressant. 
 
För att skapa samhörighet skall det finnas en ”föräldrapolitik” som tydlig visar vilka 
förväntningarna är från klubben sida. 
 

Träningsgruppernas uppdelning i färger 
 
Svart = Seglat många år, seglar internationella seglingar. 
 
Röd = Seglat några år, börjat kappsegla och behärskar båten i alla vindar,  
 seglar nationella seglingar. 
 
Blå = Har seglat tidigare, behärskar alla seglingssätt, seglar regionala seglingar. 
 
Grön = Har seglat lite eller ingenting alls, seglar lokala seglingar. 
 
Funktionen ska också främja gott kamratskap och ordna aktiviteter utöver segling som kan 
vara utvecklande för ungdomarna. Olika former av läger samt aktivitetskvällar ska ordnas i 
samarbete med ungdomsvänliga klubbens representanter. 
 

Funktionens resurser och förväntningar från medlemmar och 
föräldrar 
 
Funktionsansvarig tillsätts av StSS styrelse. Aktivitets/verksamhetsansvariga och 
medhjälpare rekryterar ur ledet aktiva jolleseglare och föräldrar till seglande jolleungdomar. 
Jolleungdomar som utvecklas och växer med uppgifterna och har intresse av att fortsätta 
med olika aktiviteter i klubben ges möjlighet till detta i jollefunktionen och ungdomsvänliga 
klubben. 
 


