Verksamhetsplan för ÅSS 2022
ÅSS Stadgar inleds i §3 med sällskapets syfte (A):
Sällskapets syfte är att främja segel- och motorbåtssporten, att sprida
kunskap i gott sjömansskap, att väcka och vidmakthålla håg för
sjömansyrket samt att därigenom befästa kärleken till hembygden.
och i samma paragraf definieras sällskapets verksamhet (B):
Sällskapet fullföljer sitt ändamål genom att anordna segel- och motorbåtstävlingar, skolning och
ungdomsverksamhet, utflykter och samkväm för medlemmarna och annan dylik verksamhet, som
främjar sällskapets ändamål.
samt hur sällskapet skall finansiera sin verksamhet och förvalta sina anläggningar (C):
Sällskapet kan stöda sin verksamhet genom att samla bidrag, motta gåvor, ordna avgiftsbelagda
nöjestillställningar. Sällskapet kan för verksamheten äga och besitta nödvändig lös och fast
egendom
Med utgångspunkt i ovanstående har styrelsen utarbetat följande verksamhetsplan för ÅSS
verksamhetsår 2021-22.
A. För att uppfylla sällskapets syfte planeras en rad aktiviteter inom de fem
verksamhetsområdena:
- Juniorsektionen
- Kappseglingssektionen
- Klubbmästeriet
- Boatingsektionen
- Rödhamn
B. Utgående från den verksamhet som stadgarna föreskriver har följande planerats:
Juniorsektionen:
Veckoträningar och -tävlingar, seglarskolor, läger och tävlingsresor ordnas i vanlig ordning.
Se bilaga 1 samt ÅSS juniorpolicy i bilaga 2.
Kappseglingssektionen:
Kappseglingsverksamhet med veckoseglingar, träningar och Mariehamnsregattan i bilaga 3.
Klubbmästeriet:
Klubbens nöjessektion med mat och dryck, sång och musik. Enligt bilaga 4.
Boatingsektionen:
Planerar kortare färder samt besiktning enligt bilaga 5.
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Rödhamn:
Tillställningar samt musikunderhållning i samråd med värdparet och klubbmästeriet ordnas. För
förvaltningsplan se nedan.
C. För att finansiera och administrera verksamheten samt för att anskaffa och förvalta de
anläggningar som behövs för verksamhetens genomförande planeras följande:
Administration:
Verksamhetschef Brage Jansson är fast anställd sedan den 1 november 2008. Han är ansvarig för
driften av gästhamnen och hamnkiosken. Han är även ansvarig för förvaltningen av sällskapets
anläggningar samt för administration och redovisning. Respektive sektorchef är ansvarig för sitt
verksamhetsområde men verksamhetschefen skall bistå dem med administrativ hjälp.
Investeringar/förvaltning
Västerhamn:
Planering renovering av servicehusen. Normalt löpande underhåll.
Paviljongen
Normalt löpande underhåll. Jobba med en plan för uteserveringen, lilla Paviljongen och soprum.
Rödhamn:
Vi fortsätter att utveckla Rödhamn för våra medlemmar, gäster, sponsorer och värdpar.
Mellanlägenheten i fyrvaktarhuset skall renoveras. Ett löpande underhåll av fastigheter och
bryggor krävs.
Byggas en dam- och en herrbastu i nya servicehuset.
Vi ska också planera för renovering av ”ångbåtsbryggan”.
Byte av några stockar på stora bostadshuset, förnyande av panel.
Badhuspaviljongen:
Byte av lås och byte av två toalettdörrar samt normalt underhåll.
Finansiering:
Resultatbudgeten för 2022, som finns i Målskottet visar plus 4.000 euro före skatt. Under året
amorteras ca 13.872 euro på lånen från Paf och 10.000 euro på Covidlånet.
ÅSS styrelse 9.11.2021

Björn Tennström
kommodor
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Bilaga 1

Juniorsektionen
Huvudsyftet med juniorverksamheten är att skola barn och ungdomar i sjömanskap och främja intresset
för sjöliv så att ett bestående intresse kvarstår upp i vuxen ålder. Genom rekrytering av nya juniorer
samt upprätthållandet av en intressant och stimulerande verksamhet försöker vi fostra nya krafter till
ett brinnande intresse för sjöliv och långvarigt aktivt deltagande i föreningens verksamhet.
Segling är en könsneutral sport där flickor och pojkar deltar i samma träningsgrupper och tävlingar.
Samvaron och kamratskapet är en viktig del och för att upprätthålla kontakten med ungdomarna även
utanför seglingssäsongen hålls sammankomster med olika aktiviteter vid olika tillfällen under
vinterhalvåret.
Optimistjolle
Optimistsegling är inkörsporten till seglingen. Juniorerna i optimiståldern (från 7 år upp till 15 år) delas
upp i två olika kategorier beroende på erfarenhet och ålder. Dessa är gröna (nybörjare) och Svarta
(seglare med som har mer vana vana eller också börjat kappsegla).
Program för optimistseglare:
•
•
•
•

Informationstillfälle i april för båda grupper.
Veckoträningar. Regelbunden träning en kväll per vecka för varje grupp.
Seglarskolor för respektive grupp. Ordnas under veckorna mellan skolavslutning och midsommar.
Rödhamnsläger. Ett fyradagars läger på Rödhamn för optimistseglare.

Laser/ILCA
Laserjollen erbjuder vi till de ungdomar som vuxit ur optimistjollen. ÅSS har för närvarande flera
laserjollar i egen ägo. Därtill finns ett flertal jollar i privat ägo. Laserjollen finns med tre olika
riggalternativ Laser 4.7, Radial och Standard), vilket gör att juniorerna kan växla till större segel i takt
med att de växer och blir mer erfarna.
ÅSS har som målsättning att kunna erbjuda laserseglarna kvalificerad träning på hemmaplan. För de
yngre laserseglarna ordnas träningar under ledning av äldre och mer erfarna laserseglare. På så sätt
kommer de yngre snabbt igång och utvecklar effektivt sin teknik och sin taktiska förmåga. För att få god
kvalitet på träningen och för att fortsätta utvecklas bör också de mer erfarna seglarna ha tränarledd
träning.
Program för Laserseglare:
• Veckoträningar. Tränarledd träning 1-2 kvällar per vecka under hela seglingssäsongen.
• Seglarskola. Ordnas under veckorna mellan skolavslutning och midsommar.
• Rödhamnsläger. Ett tredagars läger på Rödhamn för laserseglare

Tävlingar för lättbåtar:
• Flagghissningsrace
• Tisdagsseglingar under säsongen
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• Flagghalningsrace

Många kappseglare deltar också flitigt i tävlingar och träningar utanför Åland, främst i finska
ranking/kadett tävlingar och mästerskap. Vi kommer fortsättningsvis att stöda våra aktiva kappseglare
med resebidrag för tävlings- och träningsresor och målsättningen är att komma iväg på ett flertal resor
för både optimist- och laserseglare under säsongen 2022.
För att sköta seglingsträningen har ÅSS anställda tränare som assisteras av vuxna och föräldrar samt
äldre juniorer då det behövs. Målsättningen är att ge våra tränare och ledare den utbildning och
kompetens som behövs för att ge juniorerna bästa möjliga förutsättningar att bibehålla seglingsintresset
och utvecklas inom sina respektive nivåer.
Från lättbåt till kölbåt
J/70-segling är också en viktig del av juniorverksamheten. ÅSS äger fem stycken J/70:or.
Genom J/70- seglingen får juniorerna möjlighet att träna på besättningsarbete som ett team. Dessutom
bidrar det till en naturlig kontakt med äldre aktiva seglare inom föreningen.
RIB-kurser
Föreningen införskaffade år 2019 två stycken små RIB-motorbåtar. Dessa RIBar används aktivt i
juniorverksamheten som följe- och säkerhetsbåtar, men också som en skolbänk för hantering av
motorbåt.
Under sommaren kommer åtminstone (beoroende på efterfrågan) två kurser att erbjudas, och
meningen med dessa tillfällen är att fånga upp nya juniorer som kanske inte önskar segla, men ändå är
intresserade av båtliv, samt att också lära seglande juniorer hur man säkert och tryggt hanterar en
motorbåt.
Andreas Remmer
Juniorchef

Bilaga 2

Juniorpolicy
Verksamhetsidé
ÅSS juniorsektion ansvarar för klubbens skolning av juniorer upp till 20 års ålder. Huvudsyftet är att skola
barn och ungdomar i sjömanskap och främja intresset för sjöliv så att ett bestående intresse kvarstår
upp i vuxen ålder.
Juniorverksamhetens grundidé är att garantera ett passionerat intresse upp i seniorålder och på så sätt
trygga rekryteringen av aktiva medlemmar i föreningen. Sällskapet verkar vidare för ett ökat intresse för
segel- och motorbåtssport bland allmänheten och verkar för att alla barn och ungdomar skall ges
möjlighet att pröva och förkovra sig i ett aktivt sjöliv.
Sällskapets juniorverksamhet verkar i en anda som på ett jämbördigt sätt främjar utövandet av segeloch motorbåtssport och som syftar till en aktiv verksamhet på såväl hobby- som tävlingsnivå.
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Övergripande målsättning
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Öka förståelsen för nyttan med praktiskt och teoretiskt sjömanskap
Skapa förutsättningar för aktiv jollesegling på hemmaplan på anpassade nivåer
Främja tävlingsverksamheten lokalt, nationellt och internationellt
Understöda de individer som önskar satsa på hobby- eller elitnivå
Bredda medlemsunderlaget
Uppnå en framträdande position som skolningsförening för blivande elitutövare
Uppnå en position som arrangör för nationella och internationella tävlingsarrangemang

Detta uppnås genom olika delmål:
Delmål 1
Bredda basen samt öka nyrekryteringen genom:
• Samarbete med skolidrotten (elever 9-13 år) där eleverna får pröva på segling under ledning av
tränare vid ÅSS.
• Träningstillfällen under säsongen för den s.k. gröna gruppen där nybörjare får lära sig grunden i
segling.
• Anordnadet av seglarskolor under säsongen
• Samarbete med andra föreningar så att inte läger krockar och för att erbjuda alternativ till den
aktivitet som de utövar sedan tidigare.

Delmål 2
Sörja för att klubbens äldre juniorer bidrar med sina kunskaper i skolningen av yngre juniorer genom att:
• Utse hjälptränare bland juniorer > 14 år från maj t.o.m. september med gradvis ökat ansvar för
optimistseglarna
• Tränarutbildning av de äldre juniorerna
• Anordnande av seglarskolor under säsongen
• Coachning av utsedda tränare under tävling, både lokal och nationellt

Delmål 3
Verka för att övergången mellan junior- och seniorstadiet sker smidigt och med bibehållet intresse samt
verka för en fortsatt delaktighet i föreningens verksamhet trots tillfällig vistelse utanför Åland genom:
•
•
•

Rekrytering av sommartränarna bland dessa yngre seniorer och utbildning av dessa (se ovan)
Ordna gemensamma (seniorer och äldre juniorer/yngre seniorer) träffar och resor, bl.a. till Allt för
sjön.
Verka för en strukturerad och välkonande infasning för juniorer in i ÅSS Sailingcenter (J/70).
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Delmål 4
Verka för ett ökat föräldraengagemang och ökad delaktighet genom:
•
•
•

Skolnings- och utbildningstillfällen för föräldrar under vintern/våren
Utarbeta en skriftlig handledning som utdelas till samtliga föräldrar
Utse arbetsgrupper med visst ansvar bland de föräldrar som inte arbetar aktivt i juniorkommittén

Delmål 5
Öka kvaliteten på de träningstillfällen som ges genom:
• Tränarutbildning
• Fler tränare
• Införa tydliga individuella målsättningar för varje junior, t.ex. "efter denna säsong skall du kunna
rullvända, alla 3 seglingssätt etc. och sammanställa resultatet i slutet på säsongen
(kvalitetssäkring)
• Extra träningspass, t.ex. vissa helger med längre pass på vattnet (gärna laser- och optimistseglare
tillsammans)

Organisationen
ÅSS juniorsektion ledd av juniorchefen (ordförande) utser en juniorkommitté som består av tillräckligt
antal ledamöter.

Revision och återrapportering
Ovanstående policy revideras varje år på styrelsenivå föredraget och förberett av juniorchefen.
Juniorchefen rapporterar till styrelsen om hur föregående säsongs målsättningar har uppfyllts.

ÅSS Juniorsektion

Vett och etikett för trivsel med ÅSS
Vi inom ÅSS vill bibringa alla juniorseglare med föräldrar några regler.
För allas trivsel önskar vi att nedanstående regler respekteras och att alla barn med föräldrar omfattar
följande:
1. Vårda ditt språk. Svordomar och skrik hör inte hemma på sjön (inte ens under tävling) och inte heller
emellan kamrater/ledare på bryggorna.
2. Visa hänsyn och iaktta gott kamratskap. Detta gäller speciellt de mer erfarna seglarna i förhållande till
nybörjare.
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3. Ta ansvar! Klubben ställer upp med båtar och utrustning, vilket ställer krav på oss som ”lånar” dem.
Se till att du lämnar utrustningen i sådant skick att nästa seglare kan använda den utan reparationer. Om
någonting går sönder meddelar du ledaren om detta.
4. Lyssna koncentrerat och stoja inte under genomgångarna före och efter seglingarna. Viktig
information om säkerhet och banor ges alltid före träningar och tävlingar.

Särskilda regler för Rödhamnslägret:
1. Varje förälder ansvarar för att barnen inte har med sig mer än 10 euro till lägret för godisinköp.
Godisförbud (inkl. chips) alla dagar utom en kväll (godiset inhandlas i kiosken). Ingen tar godis med sig
till lägret.
2. Om någon upprepade gånger trots tillsägelse inte lyder eller visar dåligt kamratskap, kan denna
skickas hem (anmälningsavgiften återbetalas inte).
3. Mobiltelefoner tillåtna men vi rekommenderar att alla iakttar god disciplin och inte stör
lägerverksamheten i onödan. Juniorledarna är anställda för att ta hand om seglingsskolningen i första
hand och skall inte primärt uppfostra våra telningar!
4. Juniorerna ansvarar själva för att det hålls snyggt och städat i och utanför sovstugorna och att de
städas efter avslutat läger.
ÅSS juniorsektion
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Bilaga 3
Kappsegling
Kappseglingssektionens yttersta mål att skapa en brygga för juniorer till fortsatt seglande och att sträva
efter att ha aktiva seglare i alla åldersgrupper. ÅSS ryggrad är kappseglingen och den bygger vi genom
att skapa bredd och kontinuitet i föreningen.
Kappseglingssektionen kommer att främja tränings- och kappseglingsverksamhet främst i J70-klassen.
Veckoseglingar, träningar och regattor med internationellt inslag kommer att arrangeras. Som en röd
tråd genom kappseglingsverksamheten finns kunskapsbryggan till de yngre förmågorna samt att verka
för bredd inom kappsegling.
ÅSS Sailing Center erbjuder tillgång till klubbens fem J70:or. Till J/70:orna kommer under året att köpas
nya genackers. För att hålla båtarna i skick kommer det att köpas in polering och professionell
reparation av plastskador.
Micko Karlsson Trophy ordnas på onsdagar enligt inkörd modell med lag valda av klubben. Detta främjar
kunskapsbryggan mellan generationerna. Träningar i J70 erbjuds för alla som är medlemmar i centret.
Målsättningen i kappeseglingssektionen är att skapa stor bredd i segling. ÅSS har traditionellt varit en
stark klubb i kölbåtssammanhang och vi ska jobba för att detta fortsätter. Målsättningen är att
klubblaget ska dominera de nationella och nordiska regattorna.
Att arrangera kappseglingar på nationell och nordisk nivå är också en målsättning i klubben. Det goda
ryktet som byggts upp under lång tid ska både upprätthållas och utvecklas. Under 2022 kommer NM i
J70-klassen att ordnas liksom finalen i den Finska Seglingsligan. Mindre regattor kommer att ordnas från
mars till december.

Staffan Lindberg
Kappseglingschef
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Seglingsprogrammet 2022
MAJ
7/5
11/5
18/5
25/5

Lördag
onsdag
onsdag
onsdag

Flagghissning, flagghissningsrace
Onsdagssegling J/70
Onsdagssegling J/70
Onsdagssegling J/70

onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag

Onsdagssegling J/70
Onsdagssegling J/70
Onsdagssegling J/70
Onsdagssegling J/70
Onsdagssegling J/70

JUNI
1/6
8/6
15/6
22/6
29/6
JULI
6/7 onsdag
13/7 onsdag
15 – 17/7
13/7 onsdag
20/7 onsdag
27/7 onsdag

Onsdagssegling J/70
Onsdagssegling J/70
Mariehamns Regatta Sprint J/70
Onsdagssegling J/70
Onsdagssegling J/70
Onsdagssegling J/70

AUGUSTI
3/8 onsdag
10/8 onsdag
12 – 14/8
17/8 onsdag
24/8 onsdag
31/8 onsdag

Onsdagssegling J/70
Onsdagssegling J/70
NM J/70
Onsdagssegling J/70
Onsdagssegling J/70
Onsdagssegling J/70

SEPTEMBER
7/9
14/9
21/9
24/9

onsdag
onsdag
onsdag
lördag

Onsdagssegling J/70
Onsdagssegling J/70
Onsdagssegling J/70
Propagandasegling, Flagghalning

Inom september Final i Finska Seglingsligan

9

Bilaga 4 - Klubbmästeriet
Klubbmästeriet
Uppdragen som hör till klubbmästeriet kommer i stort vara detsamma som senaste år. Det
innebär att se till att olika arrangemang såsom flagghissning, flagghalningen, midsommarfirande
och kräftskiva på Rödhamn planeras och arrangeras.
Därtill kommer även trakteringsbiten vid bl.a. juniorverksamheten och talkoarbeten. Även vid
övriga tillställningar som regattor brukar klubbmästeriet vara involverat då det gäller traktering.
Musikunderhållning brukar ordnas av klubbmästeriet - speciellt vid flagghissning, flagghalning
och kräftskivan på Rödhamn.
Ser framemot ett händelserikt och givande verksamhetsår 2022.
Monica von Frenckell
Klubbmästare
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Bilaga 5
Verksamhetsplan Boating
Verksamhetsplan Boating år 2022
Båtmässa
Den traditionella resan till båtmässan Allt för sjön i Stockholm (11-20 mars 2022) finns igen i
planerna, antingen med Viking Line eller Eckerö Linjen.
Båtbesiktningar
Vi inleder besiktningssäsongen torsdagen 26 maj. Sedan besiktar vi följande torsdagskvällar i
juni: 9, 16 samt 30/6. Vi kommer att oftast att vara 2 besiktningsmän vid besiktningstillfällena
för att förkorta väntetiden. För närmare info om plats och antal, se nedan. Vi kommer att
fortsätta med hybridmodellen som har varit uppskattad. Vi har tagit fram en “Båtägarnas
checklista”, dels för att underlätta vid besiktning men även för att båtägare själva lättare skall
kunna åtgärda eventuella brister. Båtägare som fortsättningsvis vill ha sin båt besiktad på plats,
uppmanas att använda sej av besiktningstillfällena på torsdagar.
26 maj;
Lervik: 1 pers
Nordmarin: 1 pers
9 juni;
ÅSS: 2 pers
16 juni;
ÅSS: 2 pers
MSF: 2 pers
30 juni;
ÅSS: 2 pers

Eskader
Vi har inte lyckats planera in en eskadersegling de senaste åren pga. bristande intresse. Inom
långfärdssektionen kommer det att komma nya intressepersoner och den är just nu under
uppdatering.
Kursverksamhet
Inom Boatingsektionen är ett flertal kurser samt föreläsningar inplanerade. I oktober 2021 hölls
två sjösäkerhetsövningar vid ASA.

Maria Sten Lindqvist
Boatingchef
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Bilaga 6
Avgifter

ÅSS medlemsavgifter 2022
Medlemsavgift junior (- 19 år)
Medlemsavgift familjens första medlem
Medlemsavgift Make/maka/sambo
Medlemsavgift Senior (70 – år)
Medlemsavgift Ungdom (20 – 25 år)

26 €
69 €
30 €
35 €
27 €

Övriga avgifter 2022
Kansliavgift Hedersmedlem
Kansliavgift Ständig medlem
Anslutningsavgift Junior
Anslutningsavgift familjens första medlem
Anslutningsavgift Make/maka/sambo
Anslutningsavgift Senior
Anslutningsavgift Ungdom
Anslutning junior utan Ålandsanknytning
Anslutning Medlem utan Ålandsankn.
Anslutning Make/maka utan Ålandsankn.
Anslutning Senior utan Ålandsanknytning
Anslutning Ungdom utan Ålandsankn.

0€
25 €
0€
140 €
0€
100 €
100 €
0€
500 €
0€
500 €
500 €
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