
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jakobsbergs Båtsällskap har funnits i Järfälla 

sedan 1964. Klubben har ungefär 700 

medlemmar och i vår hamn finns ca 300 

motorbåtar, 200 segelbåtar samt ett 50 tal 

småbåtar. 

Klubben är en ideell förening och verksamheten 

bygger på att alla medlemmar hjälper till  att 

hålla hamnen i gott skick. 
Föreningen  är  ansluten  till  Svenska  Seglar- 

förbundet och därmed till Riksidrottsförbundet. 
 
 
 
 
 

 
JBS Jolleseglare är ungdomssektionen i 

föreningen och av de båtklubbar som finns i 

Järfälla och Upplands-Bro är vi den enda som 

har verksamhet för ungdomar. 

 
Jolleseglarna har genom åren  utbildat 

hundratals barn och ungdomar i den seglarskola 

som genomförs varje sommar. Vi är stolta över 

att våra ledare och seglingsinstruktörer är 

rekryterade inom våran egen organisation och 

är utbildade genom Svenska Seglarförbundet. 

 
Tillsammans med skolor och fritidsklubbar 

genomför vi varje år flera prova på och 

friluftsdagar. 

Under seglingssäsongen har vi anordnade 

träningsseglingar två gånger i veckan framför allt med 

inriktning mot kappsegling. Som medlem i 

jollesektionen får man låna en optimistjolle och under 

uppsikt av våra tränare lära sig grunderna inom 

jollesegling. Jollesektionen har 12 optimistjollar och två 

2-Kronor jollar för utlåning. 

 
Jollesektionen har även 2 Laserjollar som lämpar sig 

för ungdomar i åldern 13 - 18 år. Med dessa jollar kan 

vi genomföra fortsättningar på seglarskolan, med mer 

avancerad utbildning. Att behålla ungdomarna när de 

blir äldre är något vi eftersträvar. 

 
Jollesektionen arrangerar även kappseglingar, 

dagsseglingar och övernattningsseglingar. 

 
Medlemskap i Jollesektionen per år: 

- Juniorer 250 kr 

- Seniorer (över 20 år) 350 kr 

- Båtavgift 350 kr (om du har egen båt på 

hamnområdet) 

- I medlemsavgiften ingår lån av jolle samt 

träningar 

Medlem i jollesektionen kan, upp till 20 års ålder, gratis 

vara medlem i Jakobsbergs Båtsällskap JBS 

 
För mer info kontakta: 

Ordförande i jollesektionen: 

Emil Lund:  

073 9983871 

Ansvarig seglingsledare: 

Lovisa Söderlund 

 073 6273660 

E-post jbsjolle@jbs.nu Hemsida www.jbs.nu

mailto:jbsjolle@jbs.nu
http://www.jbs.nu/


 


