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Tränare och kontaktuppgifter

Gå med i vår Facebookgrupp ÅSS JUNIORER för aktuell information!

• Huvudtränare: Sandra Sonneborn

• Tränare: Philip Rosenholm

www.segel.ax/junior

tranare@segel.ax

Telefon 0457 3456 990

https://www.facebook.com/groups/2585063551713051/
http://www.segel.ax/junior
mailto:tranare@segel.ax


ÅSS värdegrund

• Inkluderande (Klubbkänsla, ”Vi anda”, välkomnande)

• Vinnande (Det vi gör ska vi göra bra)

• Förebilder (Kvalitet, tradition och stolthet)

• Kunskap (Omdöme och säkerhet)



Optimistjolle

Optimistjolle, eller optimist, är en liten enmansjolle. Man får tävla i optimist till och med det år 
man fyller 15 år, men många har redan vuxit ur båten innan dess. 
En lämplig ålder att börja segla optimist är ca 8 år. Optimisten är troligen världens största båtklass 
med upp emot 300 000 båtar.   



Optimistjolle - seglingsgrupper

GRÖNA

Nybörjare eller de som ännu är i
början av sin seglingskarriär

SVARTA

De som redan hunnit segla en tid
och behärskar båten väl, 
alternativt kappseglare



Laserjolle

Det finns tre riggstorlekar:

(i) Standard (75-80 kg) 
(ii) Radial (ca 60 kg) 
(iii) 4.7 (ca 50 kg)

Laser är en snabb enmansjolle avsedd för
både ungdomar och vuxna. Båten kan med 
fördel seglas även av två juniorer i lättare
vindar utan att det blir platsbrist i 
sittbrunnen. 



J/70

J/70 är en ca sju meter lång 
snabbseglande kölbåt som först sjösattes 
år 2012. Hittills har ca 1 500 båtar byggts 
och klassen ökar stadigt i hela världen. 

ÅSS har fem J/70-båtar och verksamheten 
går ut på att medlemmar betalar en årlig 
avgift för att få vara med och segla 
båtarna i förbestämda lag. Målsättningen 
är att även juniorer kan avancera med i 
dessa lag och lära sig avancerad 
kappsegling av mer erfarna 
besättningsmedlemmar.



Nytt år – nya seglingsmöjligheter 
För komplett program, klicka här

• Juniortalka – lördag 24 april kl 11.00

• Flaggshissning – lördag 1 maj 

• Måndagar kl. 18 - 20, träning Opti ”grön”

• Tisdagar kl. 18, kappsegling Opti/Laser

• Torsdagar kl. 16 - 18, träning Laser

• Torsdagar kl. 18 - 20, träning Opti ”svart” 

• FM i Optimistjolle, 13 - 15 augusti

• ÅM i Optimistjolle och laser 28-29 augusti

• Flagghalning – lördag 25 september 

• Seglarskola – Opti ”grön”
9 - 11 juni kl 9 -12/13 - 16

• Seglarskola – Opti ”svart”
14 - 17 juni kl 9 -13

• Seglarskola – Laser
21 - 24 juni kl 13 - 16

• Rödhamnsläger – Laser
26 - 28 juli 

• Rödhamnsläger – Optimist 
29 juli - 1 augusti

https://www.segel.ax/det-hander-sasongen-2021/


Bli en bättre båtförare

Båtförarkurser
Suzumar 350
15 hk Suzuki



Båtförarkurser – juniorer

• Komplement till segling

• Eftersträvar att juniorer ska behärska ett säkert sjöliv oavsett segel
eller motor

• Gott sjömanskap

• 21-23 juni – Båtförarskola 8-12 år

• 28-30 juni – Båtförarskola 13-17 år

Anmälan och information: – tranare@segel.ax

mailto:tranare@segel.ax




Seglarläger på Rödhamn 2021

• Rödhamnslägret är en väletablerad tradition sedan 70-talet och lockar varje år många 
unga seglare. Lägret pågår under fyra dagar och hålls ute på ÅSS klubbholme Rödhamn, 
där deltagarna bor i klubbens stugor. Under lägret seglar man, badar bastu, simmar och 
har mycket annat kul!

• Optimist: torsdag 29 juli – söndag 1 augusti

• Lägret avslutas  på söndag med lekar, gemensam lunch, prisutdelning och aktiviteter. 
Föräldrar och syskon är varmt välkomna att delta!  

För mer information, klicka här

https://www.segel.ax/junior/rodhamnslager/


Tisdagssegling

• Tävling

• Optimist och Laser

• Vi vill gärna se fler juniorer som tar 
steget till att pröva på att 
kappsegla

• I Västra hamnen

• ÅSS har producerat toppresterande 
seglare på världsnivå

• Alla är välkomna!

• Start kl 18.00





Föräldrar, ni behövs
och är varmt välkomna

• Vi vill vara välkomnande och inkluderande

• Vi ser gärna, naturligtvis frivilligt, att ni stannar
kvar medan era barn är på träning

• Det finns alltid behov för en hjälpande hand

• Det finns inga dumma frågor



Priser seglingssäsongen 2021

• Medlemsavgift junior…. EUR 25,-

• Träningsavgift junior…… EUR 50,-

• Seglarskola…………………… EUR 75,-

• Rödhamnsläger
• Laser…………………………….. EUR 150,-
• Optimist……………………….. EUR 200,-

• Båtförarskola junior……… EUR 100,-

Anmälan och information:
tranare@segel.ax

mailto:tranare@segel.ax


Covid-19

• Vi följer myndigheternas 
eventuella restriktioner

• Ifall begränsningar rörande 
antalet deltagare per 
tränings/tävlingstillfälle gäller 
“först till kvarn” med föranmälan 
till tranare@segel.ax

• Mer information om eventuella 
restriktioner på FB-gruppen “ÅSS 
Juniorer”

• www.sv.spv.fi/teema/rekommen
dationer-under-coronatiden/

mailto:tranare@segel.ax
http://www.sv.spv.fi/teema/rekommendationer-under-coronatiden/

