
 

OK- Jollesegling en sport för alla i Alingsås! 

Vi är alla glada och stolta över att vara 16 stycken OK- jolleseglare i Alingsås. Nu har vi ett stort 

arbete framför oss när det gäller att motivera, inspirera och utveckla OK- jolleseglingen på Mjörn. 

Vårt mål är att få minst åtta av våra seglare att känna att man vill åka i väg på SM och mäta sig med 

övriga Sveriges OK- jolleseglare 2014. Ett annat mål är att vara minst fyra Alingsåsseglare på EM 2014 

i Tyskland. “Fyra” säger ni, men då ska man komma ihåg att det var endast en från oss som seglade 

årets NM, så vi skyndar långsamt. 

Hur ska vi då lyckas med detta? 

Det finns många tankar och idéer hur vi ska nå dessa mål. Men ska vi lyckas så måste alla hjälpas åt. 

Det är en stort gäng som har hyrt en lokal tillsammans, där flera kommer att hålla till i vinter för att 

mecka med sina båtar, så att de är i topptrim till våren. Naturligtvis kommer vi att se till att även 

”bromsaren” är i topptrim, så vi har hyrt en idrottshall där vi träffas och tränar en gång i veckan.  Vi 

har också som mål att kunna ha lite temakvällar under vintern där vi bjuder in Regeldomare och 

kunniga föreläsare om taktik mm… för att öka kunskapen och tryggheten när vi är iväg och tävlar.  

När väl våren kommer, så har vi utvecklat ett träningsprogram för dem som vill segla lite mer 

avancerat och som verkligen vill träna segling. Vi vill också utveckla vår så kallade ”onsdags” segling 

där vi kommer segla lite smårace. Under våren kommer vi att genomföra ett träningsläger på 

Pellholmen för att träna och byta erfarenheter med varandra.  

Vi hoppas kunna stå som arrangörer för tre tävlingar nästa år, King Edwards Cup, KM och ASS 

Höstregatta.  

 


