Startflaggor med siffror
SSF
Start med sifferflaggor kan ske
med minst tre olika system.

1. På 5 min visas alla 5 siffrorna och
2.
3.

för varje minut som går tas en
flagga/siffra ner.
På 5 min visas siffran 5, vid 4 min
sätts 4 upp och 5 tas ner osv.
Som ovan men bara siffrorna 5, 4
och 1 används.

a) Vilket system använder ni?
b) Vad är för-/nackdelar med de
c)

olika systemen?
WS använder andra flaggor. Ser
ni att detta skapa problem för er?
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Hållbarhet vid segling

•

Hur undviker vi att skräpa ner i
havet?
–
–
–

Siffer- och reklamdekaler
Limmets kvaliet
Komplement till mall för inbjudan pkt 1.3

•
Ska SSF anta en policy?
–
–
–
–
–
–

Undvik engångsartiklar (flaskor, bestick,
påsar mm)
Kasta skräp på ansedd plats i land
Båttvättar
Var försiktig vid bunkring av bränsle
Använd fossilfritt bränsle
Eco-körning och bra underhåll

Kappseglingsfunktionär
Allmänt
✓
✓
✓
✓
✓

Är en del av baskurs Seglingens Ledarskap – Grund
Som webb-kurs under 2019
Enskilt eller tillsammans med andra
Teaser för att vilja bli funktionär

Kursinnehåll (korta videoavsnitt)
✓
✓
✓
✓
✓

Introduktion
Kappseglingskommitteen
Banläggning
Säkerhet
Regattaexpedition

Delta vid kappsegling

Blå seglingsledare
Förkunskapskrav
✓ Seglingens Ledarskap Grund (se "Baskurser")
✓ Genomgången Kappseglingsfunktionär (kommer under
2019, tills dess gäller "Uppdrag Segling" se "Baskurser").

Kursinnehåll (ca 12 tim teori + 6-12 tim praktik)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Organisation
Mallar och bestämmelser
Säkerhet
Befattningsbeskrivningar
Kommunikation
Resultatberäkning
Praktik

Genomföra kappsegling

Röd seglingsledare
Förkunskapskrav
✓ Blå Seglingsledarlicens
✓ Seglingsledare på minst 4 kappseglingar på regional nivå
under de senaste 2 åren
✓ Varav minst en har haft mer än 15 deltagande båtar
✓ Lämna referenser

Kursinnehåll vid en regatta
✓
✓
✓
✓
✓

Genomförs tillsammans med en föreläsare
Kompletterande teorigenomgång
Kunskapskontroll (skriftlig)
Genomgång av resultat från kunskapskontrollen
Praktik i roll som seglingsledare på röd tävling
Utebliven uppdatering – följer samma procedur

World Sailing - IRO

•
•
•
•
•
•
•
•

Inte omöjligt men krävande
Teori som grund
Praktik på eget ansvar
Kräver resor = kostnader
Tar tid och engagemang
Få tävlingar i Sverige
Hitta en mentor/fadder
Ansökan måste vara komplett och
korrekt
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