OCEANSEGLINGSKLUBBEN
För dig som drömmer, planerar,
eller redan är på väg

OSK - första etappen på din långsegling

Segling till fjärran länder blir allt enklare och populärare. Ute på världshaven, i Västindien och i Medelhavet finns idag hundratals svenska långseglare.
För många av dessa började det med en dröm och
ett medlemskap i Oceanseglingsklubben, Sveriges
äldsta och största förening för långseglare.

OSK grundades 1979 och ett av huvudsyftena är att klubben ska
fungera som en mötesplats där nybörjare och veteraner kan lära
av varandra. Idag har klubben cirka 1500 medlemmar, varav över
hundra är ute och seglar på världshaven just nu. Resten har kanske återkommit från en långsegling, håller på att förbereda sig för
en sådan eller befinner sig fortfarande på drömstadiet.
Varje år avseglar ungefär ett trettiotal båtar från Sverige. När
OSK-medlemmar är ute på haven finns det tillgång till en egen
kustradio där medlemmarna via kortvåg kan hålla kontakt med
klubben.
Med ett medlemskap kommer även klubbtidningen Oceanseglaren både hem i brevlådan och på webben. Tidningen utkommer med fyra nummer per år och omfattar normalt 32 sidor fyllda
med intressanta seglingsäventyr, seglingsrelaterade artiklar och
klubbinformation.

”Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intresse för och
kunskaper om långfärdssegling. Föreningen skall uppfylla sitt ändamål
genom att anordna diskussioner, utbildningsverksamhet och samkväm,
vara utgivare av klubbtidning samt upprätthålla webbplatsen osk.org.
Regionala/lokala arbetsgrupper skall kunna upprättas.”

Ovanstående målsättning är ett utdrag ur OSK:s stadgar som
klubben arbetar aktivt för att uppfylla. För att uppnå detta arrangerar OSK årligen ett trettiotal föreläsningar och kurser där
hemkomna långseglare delar med sig av upplevelser och erfarenheter.
Kurserna omfattar det mesta som rör långsegling, som till exempel
sjukvård ombord, segel, motor, och kortvågsradio. Även långseglaranpassade kurser i spanska förekommer. Två gånger per år
genomförs också en Oceanseglingskurs som ger utsjöskepparbehörighet och båtmekanikerintyg. Årets avseglare samlas i egna
grupper med eget program för gemensamma förberedelser och
planering. OSK har även verksamhet i regionala grupper.

På OSK:s hemsida www.osk.org
finns alltid aktuell information om
kurser och föreläsningar, aktuella
positioner för våra långseglande
medlemmar,
medlemsmatrikel
samt möjlighet att utbyta tankar
och funderingar med likasinnade.

Bli medlem i OSK
Oceanseglingsklubben är till för alla
som är intresserade av långsegling.
Ett medlemskap i klubben innefattar
dig och hela din familj.
I medlemskapet ingår:

Så anmäler du dig:

Klubbtidningen Oceanseglaren
fyra gånger per år

Registrera dig på vår hemsida
www.osk.org.

Tillgång till OSK:s hemsida

Klicka på ”Bli medlem!” högst upp till
höger och följ anvisningarna.

Kostnadsfria föredrag och
diskussionskvällar

Betala 400 kr i medlemsavgift via
Swish, med kort eller via faktura.

Subventionerade kurser i ämnen
som motorreparationer, sjukvård,
segelvård med mera.

Du kan anmäla familjemedlemmar
samtidigt som dig själv.

Fester och klubbträffar
Tillgång till OSK:s kustradio

För att få tillgång til hemsidan loggar du in med användarnamn och
lösenord.
OBS! Varje familjemedlem måste ha
sitt eget användarnamn.

VÄLKOMMEN TILL KLUBBEN

www.osk.org

osk@osk.org

