OK-jollesegling på gång i Stockholmsområdet!
För första gången sedan 1970-talet växer OK-jolleseglingen i Stockholmsområdet igen. I nuläget är
vi 6-7 aktiva i Stockholm, två i Nyköping och en i Eskilstuna. Under hösten har det tränats flitigt i
såväl Eskilstuna, Nyköping och i Stockholm.
6- 7 seglare är ännu inget stort antal aktiva OKjolleseglare kan tyckas, men ändå en bra grund
att nu bygga framtiden utifrån.
För att försöka bidra till ett ökat intresse kring
OK-jolle seglingen och höja nivån på oss OKseglare i Östra Svealand planerar vi för att
genomföra gemensam träning några gånger
under kommande säsong. Ett första sådant
tillfälle sker den 10-11 maj. Då samlas vi i
Oxelösund och genomför en träningshelg med
Thomas Hansson-Mild som coach. Vi siktar
även på att genomföra ett ÖS-mästerskap
(Östra Svealand) som förhoppningsvis kan bli
ett återkommande event.
Ytterligare tecken på att
OK-jollen är på gång är att
tre av oss köpt nya båtar
varav två stycken helt nya!
Vi hoppas även att
kvalseglingen i Saltsjöbaden
i höst skall samla OK-jollar
från hela landet och
därigenom hjälpa oss att
öka OK-jollens förnyade
popularitet i
Stockholmsområdet.
Själv beslutade jag på
sensommaren att ha min
bas i Saltsjöbaden där jag
tränade under hösten.
Fantastiskt att segla i segla i en miljö där det vimlar av tidigare såväl som framtida VM- och OSseglare. Lika fantastiskt var det att möta det stora intresset som finns för OK-jollen. I princip varje
gång jag tränade i Saltsjöbaden kom tidigare OK-seglare och andra nyfikna fram för att studera och
diskutera OK-jollesegling. Det är något speciellt med denna båt vilket vi hoppas kunna rida på och
därigenom ytterligare öka antalet aktiva OK-jolleseglare i Östra Svealand.

Till sist vill vi bara påminna om
årets andra ranking-segling som
går av stapeln i Gävle 17-18 maj.
Självklart kommer de flesta av oss
i Stockholmsområdet försöka
vara med då och vi hoppas att så
många av er andra OK-jolle
seglare tar er dit. Det är bra
seglarvatten och alltid mycket bra
arrangemang i Gävle!

Tveka inte att kontakta mig om ni vill veta mer om OK-jollesegling i Stockholmsområdet.
Hälsningar,
Jonas (”SWE 60”)
jonas.boerjesson@gmail.com

