Carina Pettersson
(19720706)
Bor:
Askersund, uppvuxen i Stockholm
Familj:
Man och en dotter (12 år) samt två vuxna bonusdöttrar. Hela familjen engagerad på olika sätt inom
segling.
Intressen:
Segling så stor del av året som möjligt. På vintern är det skidåkning som hägrar.
Utbildning:
1988-1992 Gymnasiet, 4-årig teknisk linje med bygginriktning.
1995-2000 Lärarhögskolan i Stockholm, grundskolelärarprogrammet åk 4-9 Ma/No.
Övriga kurser: Skepparexamen, seglarskoleinstruktör, seglarskoleansvarig, Skolverkets
handledarutbildning.
Arbete:
Grundskolelärare i matematik, kemi, biologi och fysik för åk. 6-9. Arbetar på Sjöängsskolan i
Askersunds kommun med försteläraruppdrag att utveckla matematikundervisningen i kommunen.
Förtroendeuppdrag:
Distriktsordförande i Örebro seglarförbund (2013 – pågående).
Seglarskoleansvarig och ansvar för jollesektionen i Askersunds segel- och motorbåtsklubb (2011pågående)
Kassör i Lärarnas riksförbunds kommunförening i Askersund. (2015 – pågående)
Segling:
Jag brukar presentera mig som en ”allätare” när det gäller segling. Under mina cirka 30 år som
seglare, så har mitt intresse skiftat från stora seglingsfartyg till små jollar och det mesta däremellan.
Intresset för segling har underhållits och utvecklats genom att jag hela tiden provat nya båttyper, nya
seglingsvatten och att jag har blandat kappsegling med nöjessegling och utbildning.
Jag fascineras såväl av stora hav och skärgårdar som av insjöar och kanaler.
Med det förhållandet jag har och har haft till segling genom åren så kommer man inte finna mitt
namn särskilt högt på några resultatlistor. Jag har dock kappseglat under några år i Maxiracer och
deltagit på tre Gotland runt samt Columbusregattan 1992 (sträckan Boston-Liverpool-Karlskrona)
med HMS Falken.
Det jag brinner för när det gäller segling, och som idag upptar stor del av min tid, är att arbeta med
seglarskola samt barn- och ungdomsverksamhet. Det har varit en utmaning och otroligt lärorikt att få
vara med att bygga upp vår klubbs jolleverksamhet från ingenting till den aktiva verksamhet vi kan
visa upp idag. Jag vill verka för att få fler barn, ungdomar och vuxna att välja segling som sin sport
och sitt fritidsnöje.
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