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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR EDSVIKENS 
SEGLARSKOLA JOLLE (ESS Jolle) 2016 

Medlemmar 
Vid årets slut hade föreningen 237 registrerade medlemmar. Av dessa hade vi 40 som var 

familjemedlemmar, 15 familjer.  

Ett år präglat av många jollar på sjön, kul. 

Styrelse 
 

Ordförande Fredrik Tengstrand  

Vice ordförande Matilda Varli  

Kassör Marianne Björnberg 

Sekreterare Fredrik Björnberg  

Ledamöter: Mathias Tengstrand 

 Sebastian Samberg  

 Jonas Ernfors 

 Johan Emilson  

 Angela Andersson 

Suppleanter: Mustafa Varli 

 

Revisorer: Paola Eriksson 

  Mikael Eklund 

 

Valberedning:  Ordförande: Fredrik Tengstrand 
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Möten 
Årsmöte hölls den 15 mars.  

Därutöver har 9 styrelsemöten hållits. 

Arbetsgrupper 
Boknings- och instruktörsgruppen: Victoria Tengstrand 

Hamn och klubbhus: Maria Lidström  

Information och marknad: Vakant 

Jollegruppen: Pelle Bark 

Kappseglingsledare: Fredrik Tengstrand 

Klubbmästare: Mustafa Varli 

Motorbåtsgruppen: Vakant 

Webbansvarig:  Sofie Lassborn Hogård 

Sportchef och säkerhetsansvarig: Johan Emilson 

 - Seglarskolan: Fredrik Björnberg  

 - Träningssegling: Jim Olander, Theodor Ingman och Mark Emilson  

 - Team ESS: Per Ernfors 

Kort om 2016 
Ett år fyllt med många aktiviteter. Även detta år präglades av kallt och blåsigt väder, medan 

hösten var varm med bättre väder än vanligt. 

2016 ansökte föreningen om bygglov för att förverkliga planerna på renovering av bl.a. 

klubbhus och brygga som vi fått bidrag till från  RF och Sollentuna kommun. Det gick 

långsamt, processen var seg och utdragen, där inget beslut fattades. Vi hoppas på bättre 

lycka under 2017. 

Aktiviteter 
Uppgifter från Sportsadmin, dvs. föreningens registrerade aktiviteter.  

Totalt antal aktiviteter 170, där 237 medlemmar var aktiva.  

Sommarläger 

2015 genomfördes totalt 5 stycken dagseglarläger om 5 dagar vardera med sammanlagt 132 

elever, både nybörjare och fortsättare. Lägren bemannades av 36 ledare. 
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Helgkurser 

Utöver sommarlägren genomfördes även 2 helgläger för vuxna/ungdomar, ett på våren och 

ett på hösten. 

 17 deltagare, den äldsta deltagaren var 73 år. 

  

Kvällsträningar 

Under våren och hösten genomfördes totalt 48 kvällsträningstillfällen. Träningsseglingen 

genomfördes tre kvällar i veckan vid 24 tillfällen under våren och 24 tillfällen under hösten.  

Träningsseglingen hade 78 deltagare i åldern 9-64 och 22 av föreningens aktiva ledare höll i 

denna aktivitet.   
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Tävlingar 
Vi arrangerade 1 kappsegling, ESS Jolle KM. ESS Jolle Sprintcup ställdes in pga. få deltagare, 

kall vår bidrog till det låga intresset. 

KM hölls lördagen den 18 september, med 14 seglande lag. Kappseglingen genomfördes 

med en grundserie och A respektive B-final, segern gick ”Råseglarna”, Fredrik Ekholm och 

Johannes Richter . Arrangemanget genomfördes med tillhörande mat och dryck. 

 

Några andra aktiviteter 
• Skidhelg i Åre 

• Båtunderhåll och segelrenovering under vintersäsongen 

• Vårstädning och sjösättning 

• Utbildningshelg, med hjärt- och lungräddning (HLR) för ledare 

• Föräldramöte inför sommarläger  

• ”Prova på Segling” den 6 juni 

• Ett flertal eventseglingar, för skolor, företag och privata grupper 

• Teamaktiviteter, bl.a. vollyboll 

• Säsongsavslutning (städa/upptagning) 

• Höstmöte med strategiövningar och höstfest, dryga 40 personer deltog 

• Sollentuna kommuns Summercamp, under vecka 28 då flertalet ungdomar fick prova 

på segling och andra sporter 

• Ledare genomförde ”Prova på segling” under ÅF Race på Skeppsholmen 
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Om våra båtar 
Vi har under året sålt av våra 3 1-kronor och köpt 3 stycken nya RS Tera och en begagnad 

Tera. Vi har kvar och underhåller våra 9 2-kronor, vi genomförde även prov/testsegling av en 

tänkbara ersättare för 2-kronan – RS Quest. Questen var en roligare och snabbare båt, men 

kanske inte helt rätt för vår seglarskola. 

Ledare och engagerade i ESS Jolle 
Antalet ledare varunder året 42, 38 av dessa var mera aktiva. 18 tjejer och 24 killar. 
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Läget i ESS Jolle 
ESS Jolle arbetar fortsatt aktivt med att förnya instruktörsgruppen. När de äldre 

instruktörerna slutar har klubben säkrat återväxten. ESS Jolle är helt självförsörjande på 

instruktörer vilket påverkat såväl omfattningen som kvaliteten i verksamheten positivt. De 

yngre får fortlöpande såväl praktisk som teoretisk utbildning för att kunna fungera som 

hjälpinstruktörer och instruktörer. Verksamheten har bedrivits under hela året med endast 

ett kortare uppehåll under högsommaren och julen. De äldre instruktörerna uppmuntras att 

delta i styrelsearbetet.  

Under 2016 hade vi stora förhoppningar på att starta upp renovering och tillbyggnaden av 

anläggningen. Det uteblev pga. att vi inte fick bygglovet beviljat. Mot slutet av året fick vi 

positiva signaler från kommunen och vi ser fram emot en start under 2017. 

Ekonomin i klubben är fortsatt extra god. Vi har sparat en del pengar för vårt renoverings 

och underhållsprojekt. 

 

”Naturliga valet för ALLA åldrar norr om Stockholm som gillar jollesegling” 

Sollentuna 2016-02-21 

 

Fredrik Tengstrand 

Ordförande 

Edsvikens Seglarskola Jolle 


