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Ansvar, omfattning och uppgifter 
 
Seglarskolan är en del av Jollefunktionen. 
 
Seglarskolans ledare är ansvarig för marknadsföring, planering av skolverksamheten samt 
rekrytering av kursledare och instruktörer. 
 
Seglarskolans uppgift är att lära barn, ungdomar och vuxna att segla samt att utveckla 
seglare. I denna lärande uppgift ingår att vara ett socialt föredöme och skapa en miljö där 
gott kamratskap främjas. 
 
Seglarskolan utgör basen för rekrytering av nya seglare till klubben. 
 
Seglarskolan erbjuder aktiva seglande ungdomar sommararbete med löner fastställda av 
klubbstyrelsen. 
 
Seglarskolan är utöver den lärande verksamheten även en viktig intäktskälla för klubben. 
Funktionens verksamhet är tillrättalagt för både bredd- och elitseglare och tar ett socialt 
ansvar för att skapa ett gott kamratskap. 
 
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. 
 

Aktiviteter 
 
Seglarskolan bedrivs under sommarskollovet uppdelat på veckolånga kurser. Antalet kurser 
och svårighetsgraden på kurserna är relaterat till elevunderlaget. Den grova uppdelningen 
sker mellan barn/ungdomar och vuxna. Kurser för barn/ungdomar är förlagda till dagtid och 
för vuxna till kvällstid och utarbetar handlinsplaner för innevarande och kommande år, detta 
för att känna delaktighet och få inblick i föreningslivet. 
 
Som komplement till seglarskolan ordnar Jollefunktionen också nybörjar- och fortsättnings 
kurser på kvällstid under sommarperioden, för att fånga upp och vidareutveckla barnen som 
gått i seglarskolan. (Eller kanske planerar att gå.) 
 

Resurser 
 
Seglarskolans ledare utses av Jollestyrelsen. 
Instruktörer rekryteras från aktiva seglare bland jolleungdomarna. 
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Träningsgrupper uppdelade 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. 
 


