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Utbildningsprogram 2023

”Vi utvecklar seglare och ledare 
hela livet”
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Varmt välkommen till vårt utbildningsprogram 2023!

Här kan du hitta seglingens kurser för dig som vill utvecklas och fördjupa dina kunskaper. 

Programmet fylls på löpande under året. Genom att klicka på kursdatum kommer du till fördjupad 
information om kursen och anmälan. 

Nytt för i år är att vi kommer att ha olika Forum för fortbildning och idé till varsamhet hemma i 
klubben. Exempel på forum kan vara Klubb, Barn & ungdom m.m. 

Hälsningar
Jenny Axhede
Utbildningskoordinator
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Seglingens ledarskap grund
Seglingens ledarskap grund är en obligatorisk introduktionsutbildning för alla som vill

utbilda sig som ledare inom Svenska Seglarförbundet. Kursen vänder sig till dig som vill vara ledare eller ta 

en annan viktig roll inom seglingen. Kursen är anpassad och skräddarsydd efter de olika ledarkategoriernas 

behov där förklarande filmer varvas med text och bilder.

Följande avsnitt ingår i kursen:

- Jag & Idrottsrörelsen

- Jag & Seglingen

- Jag & Ledarskapet

- Jag & Träningen

- Kappseglingsfunktionär

Utbildningen genomförs individuellt som en webbutbildning eller som en lärgrupp tillsammans med klubbens 

övriga blivande ledare. Ja, varför inte också tillsammans med klubbens redan etablerade ledare? En 

förutsättning, oavsett om utbildningen genomförs individuellt eller som lärgrupp är att varje deltagare har 

individuell inloggning till webbutbildningen. 

Genomför lärgruppen i samarbete med SISU och få möjlighet till stöd. Kontakta ditt SISU distrikt i god tid 

redan under planeringen av er kurs.

Du köper inloggning till utbildningen här

Lärgruppshandledning Seglingens Ledarskap Grund

Besök webbplatsen för Seglingens Ledarskap Grund.

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1545496
https://www.svensksegling.se/globalassets/svenska-seglarforbundet/utbildning/largruppshandledning-seglingens-ledarskap-grund.pdf
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/segling/utbildning/pw/ledarskap-grund/seglingens-ledarskap-grund/
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Seglingens utbildningsportal

Här finns våra samlade digitala kurser, filmer och presentationer samt SISU Idrottsutbildarnas 
idrottsövergripande kurser som vi använder inom seglingen.

https://utbildning.sisuforlag.se/segling/utbildning/pw/ledarskap-grund/seglingens-ledarskap-grund/
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Instruktör & Tränare
Seglingens ledarskap grund
Utbildningen för seglarskolans nya hjälpinstruktörer och förkunskapskravet för 

kommande Instruktör/tränar utbildningar. 

Läs mer här.

Hjälptränare (frivilligt steg)
För att stötta blivande Instruktörer/tränare som verkar som hjälptränare på klubben 

har vi tagit fram kursplan och material för en frivillig hjälptränarkurs som klubben 

kan komplettera Seglingens ledarskap grund med. Den arrangeras även i några av 

distrikten. Kursen har fokus på att öva att hålla genomgång, rigga båten, säkerhet, 

köra gummibåt och bogsera. Kursen bygger på seglingens ledarskap grund med 

fokus på delarna ”jag och seglingen” samt ”jag och ledarskapet”.

Instruktör/tränare grön
För dig som ska jobba på klubbens seglarskola eller i dess gröna träningsgrupper. 

Kursen är totalt 5 dagar varav 4 av dom genomförs på våren och den 5:e dag som 

är obligatorisk ges på hösten efter säsongens genomförda seglarskolor.

Det är viktigt att du har gjort Seglingens ledarskap grund innan kursen startar samt 

har praktiserat motorbåtskörning, övat på att lägga bojar och varit igång och seglat 

för säsongen. 

Se kursdatum och länk till anmälan på nästa sida



Instruktör/tränare grön
Kursdatum och länk till anmälan:

Västkusten 28 maj – 1 Juni

Västkusten internat 18-21 maj

Skåne 18-21 maj

Stockholm internat 18-21 maj

Stockholm internat 28 april – 1 maj

Stockholm  14-17 juni

Uppland/Gästrikland 18-21 maj

Oxelösund 3-6 juni

Mellan Norrland (Åre) 3-6 juni

Instruktör/tränare grön Vindsurfing
Arrangeras vid efterfrågan, gör intresseanmälan här

Instruktör/tränare Parasegling
Denna utbildning vänder sig till dig som vill leda och möta seglare med 

funktionsnedsättning. Målet är att ge klubbens medlemmar mer kunskap om 

bemötande och inkluderande ledarskap och att med god kvalitet kunna genomföra 

seglarskolor/träningar för paraseglare i alla åldrar på grön nivå. 

Kursinfo och länk till anmälan:

Västkusten 6-7 maj

Sök utbildningsbidrag
Det finns bidrag att söka för den som utbildar sig som instruktör och tränare med 

mål att vara aktivitetsledare för barn och ungdomar (7-20 år).
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Instruktör & tränare grön

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1685584
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1685514
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1684980
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1679935
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1679927
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1679975
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1684974
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1685847
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1685944
https://forms.office.com/e/YNYVkcuXqe
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1686257
https://www.svensksegling.se/forklubbar/Administrationochbidrag/Idrottsmedel/Utbildningsbidrag/


Tränarseminarium 28-29 Januari
Svenska Seglarförbundet bjuder in till tränarseminarium för tränare på blå eller röd 
nivå. Fokus på träffen är “Hur främjar vi långsiktigt lärande och utveckling”. 
Läs mer här

Tränare blå
Kursen vänder sig till instruktörer/tränare av klubbens träningsgrupp i steget efter 
grön nivå. Kursen genomförs under vinterhalvåret och sträcker sig från okt – april 
och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, arbetsuppgifter i egen 
träningsgrupp varvas.
Gör intresseanmälan här

Tränare röd
Kursen vänder sig till tränare av klubbens kappseglare i steget efter blå nivå. Kursen 
sträcker sig över 1 år och innefattar såväl teori som praktik där föreläsningar, 
grupparbeten och arbetsuppgifter i egen träningsgrupp varvas.
Gör intresseanmälan här

Tränare blå  Vindsurfing
Utbildningen genomförs på efterfrågan gör intresseanmälan här

Fortbildning
För instruktörer och tränare hittar ni digitala kurser och material för fortbildning på 
seglingens utbildningsportal 

Idrottspsykologi 
För dig som tränare på blå nivå. Du som tränare får verktyg kring hur du med ditt 
ledarskap kan skapa förutsättningar för trivsel, långsiktig utveckling och goda 
prestationer.
Kursstart och länk till anmälan:
10 Februari

Ledarskap
SISUs Grundutbildning för tränare i samarbete med SSF. Denna kurs är en del i 
Tränare Röd du kan välja att bara vara med på detta steg.
Kursinfo och länk till anmälan: 
17 januari kl. 18-20.30  samt 4  februari kl. 10-17

Vi erbjuder fortbildning för Instruktörer tränare löpande så håll utkik på vår 
Instagram och Facebook 
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Instruktör & tränare blå, röd och fortbildning

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1660579
https://forms.office.com/e/YNYVkcuXqe
https://forms.office.com/e/YNYVkcuXqe
https://forms.office.com/e/YNYVkcuXqe
https://utbildning.sisuforlag.se/segling/utbildning/
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1549380
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1666409


Det är i klubben som intresset och grunden för att vara med som funktionär på 
kappseglingsbanan startar och även där första kursen för kappseglingsfunktionär 
genomförs.

Seglingens ledarskap grund med tillhörande praktik är kursen för blivande 
kappseglingsfunktionärer. Den görs som en lärgrupp på klubben eller enskilt 
digitalt. Efter genomförd kurs kan man sedan vidareutbilda sig till seglingsledare, 
domare, mätperson eller besiktningsman via Seglarförbundet. 

Kappseglingsfunktionär grön
Du går den som en del i seglingens ledarskap grund, på webben eller tillsammans 
som lärgrupp i klubben. Läs mer här.

Seglingsledare blå
Utbildningen vänder sig till dig som skall verka som seglingsledare/funktionär vid 
kappseglingar på blå nivå.
Kursdatum och länk till anmälan:
Västkusten Teori  …. Praktik 15-16 April
Skåne Teori Praktik 
Stockholm Teori Praktik

Seglingsledare röd
Utbildningen vänder sig till Blå Seglingsledare som vill erhålla licens som Röd 
Seglingsledare vid nationella tävlingar och mästerskap. 
Licens för röd seglingsledare genomförs genom mentorskap, du skickar in en 
ansökan där fyller i dina förkunskaper via detta formulär. Dina färdighet i rollen 
praktiskt kontrolleras och godkännas av en föreläsare på praktik vid en röd tävling.

Mätperson
Utbildningen genomförs i två delar, en teoridel på webben och en praktisk del som 
genomförs tillsammans med en mentor/föreläsare. 
gör intresseanmälan här

Resultathantering
Vi planerar för utbildningar i grundläggande resultathantering inkl. programmet 
Sailwave. Samt fördjupningskurser inom de olika tävlingsformerna SRS/ORCI/Låg 
& Hög Poängsystem. Datum för kurserna kommer i december.
Gör intresseanmälan här

Grundläggande Sailwave
Genomförs digitalt på länk
Kursdatum och länk till anmälan kommer i Januari 

9

Kappseglingsfunktionär

https://www.svensksegling.se/Utbildning/forkappseglingsfunktionarer/Seglingsledare/rodseglingsledare/
https://forms.office.com/e/YNYVkcuXqe
https://forms.office.com/e/YNYVkcuXqe
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Domare
Som förkunskapskrav till våra domare utbildningar så ska du ha gjort Grundkurs 

kappseglingsregler och Seglings ledarskap grund. Dessa utbildningar gör du på 

webben eller som en lärgrupp i din klubb. Det är också alltid bra att komplettera 

med praktik på kappseglingar i din klubb.  

Köp kursen här 

Förhandlingsdomare blå
Kursdatum och länk till anmälan:
Stockholm 18-19 Mars 

Direktdomare blå
gör intresseanmälan här

Röd domare
Görs med en examinator, för att ansöka att bli röd domare behöver du uppfylla 
följande förkunskaper. Licensierad blå domare, Dokumenterad praktik som 
huvuddomare på blå nivå. med appendix P, Dokumenterad praktik från nationella 
eller internationella tävlingar, Deltagit i domarseminarium inom en 4-årsperiod.
Via formuläret nedan ansöker du om att bli röd domare. ansök via detta formulär

Fördjupning
Lagkappsegling
Sprintsegling

https://www.sisuforlag.se/produkt/forarintyg-for-fritidsbat-digital-artikel/
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1630844
https://forms.office.com/e/YNYVkcuXqe
https://www.svensksegling.se/Utbildning/forkappseglingsfunktionarer/Domare/roddomare/
https://www.youtube.com/watch?v=QkjjetOxKBE&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=UaLWHDpmeA4
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Föreningsledare
Seglingens ledarskap grund
Introduktionsutbildning för alla som vill utbilda sig som ledare inom Svensk Segling. 

I den reviderade versionen finns även rollerna klubbledare och förälder med  Läs 

mer här

SISUs introduktionsutbildning för 

föreningsledare
Läs mer här

En digital utbildning till lärgruppsledare
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-utbildare/utbildnings-

for-largruppsledare/

Se mer material för föreningsledare på Seglingens utbildningsportal

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Viarbetarmed/foreningsledarutbildning/introduktionsutbildningforforeningsledare/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-utbildare/utbildnings-for-largruppsledare/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/segling/utbildning/
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Seglare & båtägare
VHF/SRC webbkurs
Kursen genomförs digitalt via videolänk under två tillfällen på 2,5h vardera eller en 

dag på helgen.

Utbildningen genomförs på efterfrågan gör intresseanmälan här

Grundkurs kappseglingsregler 
Vår digitala regelkurs. Ni gör den själva på webben eller som en lärgrupp

tillsammans i klubben. Här köper du tillgång till kursen 

Förarintyg för fritidsbåt
Utbildningen lär dig det du behöver kunna för att kunna skriva upp för Nämnden 

För Båtlivsutbildnings förarintyg. Du kan antingen genomföra utbildningen själv 

eller som en lärgrupp på klubben.

World Sailing Säkerhetskurs
Säkerhetskurs för havskappseglare, kursen tar upp det som World Sailing 

kravställer för havskappseglare i vissa kategorier av segling.

WS Säkerhetskurs Grundkurs 
Består av tre delar och erbjuds v.3 och v.12

Kursdatum v.3

Del 1 Teori 1 Torsdag kl. 1845-2100

Del 1 Teori 2 Lördag kl. 0845-1700

Del 3 Praktikdag Söndag kl. 0800-1415 

Del 2 Poolövning Söndag kl. 1500-1730 

Kursdatum v.12

Del 1 Teori 1 Torsdag kl. 1845-2100

Del 1 Teori 2 Lördag kl. 0845-1700

Del 2 Poolövning Söndag kl. 0750-1000

Del 3 Praktikdag Söndag kl. 1045-1645 

Här hittar du länk till anmälan

https://www.svensksegling.se/Utbildning/forseglareochbatagare/vhfsrckurs/
https://www.svensksegling.se/Utbildning/intresseanmalanutbildning/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/segling/utbildning/pw/grundkurs-kappseglingsregler/
https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/grundkurs-kappseglingsregler-digital-artikel/
https://www.svensksegling.se/Utbildning/forseglareochbatagare/forarintyg/
https://www.svensksegling.se/Utbildning/forseglareochbatagare/offshoresakerhetsintyg/
https://www.seasafety.se/sakerhetskurser-for-havskappseglare/offshore-safety-komplett-grundkurs-2022
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Föräldrar
Stötta ditt barn genom klassbyten
Detta är en föreläsning som passar för dig som har barn från 13år och uppåt. 

Föreläsningen ger ett stöd och förståelse för Vikten av ett helhetsperspektiv! 

Att se idrotten segling ur ett längre perspektiv än bara ”nästa tävling” och 

”denna säsongen” Att se idrotten som en del i livet tillsammans med många 

andra viktiga delar och att vägen inte är spikrak …

Ni kan beställa denna föreläsning till klubben eller distriktet.  

På seglingens utbildningsportal och i kursen seglingens ledarskap 

grund hittar du mer stöd och kurser för seglarföräldrar. 

Vi tar gärna emot era idéer och önskemål på kurser för seglarföräldrar. Mejla 

till utbildning@ssf.se

https://utbildning.sisuforlag.se/segling/utbildning/
mailto:utbildning@ssf.se


FORUM Klubb

Stadgar i klubben
Denna digitala lunch träff ger dig tips och guidning i att förändra stadgarna i klubben 

till den aktuella verksamheten. Åsa och Emelie från kansliet kommer att kunna ge 

tips och råd till just din klubb och ni kan få idéer på lösningar från andra klubbar.

19 Januari kl. 11.45-12.30

Värdegrundsarbete –gemensamma 

spelregler
Friends & SISU delar med sig om sitt stöd i att arbeta med värdegrundsarbete och 

sätt att skapa gemensamma spelregler i gruppen/klubben. 

8 Februari kl. 18.30-19.30

Söka bidrag till klubbens verksamhet
Denna digitala lunch träff ger dig tips och guidning i vilka stöd ni kan söka till 

klubbens verksamhet samt hur du gör det enklast. Det kommer att finnas möjlighet 

att få tips och råd till just din klubb och idéer från andra klubbar.

15 Mars kl. 11.45-12.30

FORUM Framtidens Barn & Ungdoms Segling
Vi planerar för att under våren genomföra ett flertal digitala träffar med utgångspunkt 

i dom nya barn & ungdoms riktlinjerna med syfte att sprida kunskapen och 

implementera den i våra seglingsverksamheter. Datum och fler träffar publiceras i 

januari.

Delaktighet
Hur ger vi våra seglare möjlighet att vara delaktiga i sin träning och aktiviteter i 

klubben. Den inre motivationen drivs av delaktighet och är där av en del i B& U 

riktlinjerna. SISU delar med sig av material att jobba med i gruppen för delaktighet

Mars kl. 18.30-19.30 exakt datum kommer i Januari

Trygghet - Hur stöttar vi våra unga ledare i 

klubben
Vi går igenom storpunkterna i Instruktör/tränare grön så du som träningsansvarig på 

klubben kan stötta och skapa utvecklande miljöer för tränare och aktiva. Alla är olika 

hur kan vi utnyttja varandras styrkor i instruktör/tränargruppen. Vi går även igenom  

kursmaterial och checklistor, administration, föräldrar kontakt.

April kl. 18-30-20.30 exakt datum kommer i Januari

Klubb

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1683631
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1683695
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1683615


Nätverksträffar Parasegling

Seglingens utbildningsportal
Här hittar du mer inspiration till utbildning i klubben och tillgängliga digitala 

utbildningar från seglingen och idrotten i stort. 

Lärgrupper – folkbildning i klubben 
Varje gång vi träffas på klubben, hamnplan eller i teorirummet så pågår folkbildning. 

I en lärgrupp fokuserar vi på ett gemensamt ämne där vi samtalar och lär av 

varandras erfarenheter. Seglarförbundet och RF-SISU har samlat lärgruppsmaterial

som man kan använda i träningsgruppen, styrelsegruppen eller liknande för mer 

guidning i samtalet. På denna länk hittar ni några förslag på lärgupper ni kan göra i 

klubben. 

Grundkurs kappseglingsregler 
Vår digitala regelkurs. Ni gör den själva på webben eller som en lärgrupp

tillsammans i klubben. Här köper du tillgång till kursen

Förarintyg för fritidsbåt
Utbildningen lär dig det du behöver kunna för att kunna skriva upp för Nämnden För 

Båtlivsutbildnings förarintyg. Du kan genomföra utbildningen själv på webben eller 

som en lärgrupp på klubben. 

Läs mer här

VHF/SCR webbkurs
Ni kan boka SSF populära VHF/SRC webbutbildning till er klubb. Deltagarna kan då 

välja att sitta gemensamt på klubben eller var och en för sig utefter behov Läs mer 

här

Seglingens ledarskap grund
En obligatorisk introduktionsutbildning för alla ledare inom Svenska 

Seglarförbundet. Ni gör den med fördel som en lärgrupp tillsammans i klubben. Vill 

ni ha hjälp med upplägg kontakta utbilding@ssf.se. 

En digital utbildning till lärgruppsledare
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-utbildare/utbildnings-

for-largruppsledare/

Klubb

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/segling/utbildning/
https://www.svensksegling.se/Utbildning/forklubben/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/segling/utbildning/pw/grundkurs-kappseglingsregler/
https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/grundkurs-kappseglingsregler-digital-artikel/
https://utbildning.sisuforlag.se/segling/utbildning/pw/forarintyg-for-fritidsbat
https://www.svensksegling.se/Utbildning/forseglareochbatagare/forarintyg/
https://www.svensksegling.se/Utbildning/forklubben/vhfscrkurs/
mailto:utbilding@ssf.se
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-utbildare/utbildnings-for-largruppsledare/


Seglingens ledarskap grund
- för seglarskolans hjälptränare och blivande Instruktörer/tränare. 

Instruktör/tränare grön
För dig som ska jobba på klubbens SSF seglarskola eller i dess gröna 

träningsgrupper. 

Se kursdatum och länk till anmälan här

Seglarskoleansvarig
För dig som ansvarar för certifierad Seglarskola. Kursen genomförs fysiskt i 

distrikten nedan.

Kursstart och länk till anmälan:

Skåne

Västkusten 4 februari

Stockholm 18 mars

Hur stöttar vi våra unga ledare i klubben
Vi går igenom storpunkterna i Instruktör/tränare grön så du som seglarskoleansvarig 

/träningsansvarig på klubben kan stötta och skapa utvecklande miljöer för tränare 

och aktiva. Hur kan vi utnyttja varandras styrkor i instruktör/tränargruppen. Vi går 

även igenom  kursmaterial och checklistor, administration, föräldrar kontakt.

April kl. 18-30-20.30 exakt datum kommer i Januari

Seglarskoleseminarium 2023
Seminariet hålls digitalt och är för att ge extra hjälp i planeringen för säsongens 

seglarskolor. Vi tar upp nyheter för året, utbildning, säkerhet och sådant som är bra 

att repetera. 

Kursdatum och länk till anmälan

28 Mars kl. 18.30-20

Handledning för seglarskola och träning
Handboken kommer att finnas på vår nya hemsida.

Handboken är tänkt att fungera som ett uppslagsverk där ni ska kunna hitta det 

mesta ni behöver veta för att kunna bedriva en trygg och glädjefylld 

seglarskola/träning i klubben. 

Klubbnyhetsbrev
Nyhetsbrev tar upp utbildningar som är på gång, bidrag att söka och aktuell info i 

planering och genomförande av SSF seglarskola.

Här kan du anmäl dig till klubbnyhetsbrev

16

Ledare för certifierade Seglarskolor

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1685919
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1686415
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1677169
https://www.svensksegling.se/svenskaseglarforbundet/Nyhetsbrev-prenumerera/


För ytterligare information om seglingens utbildning

Vid frågor kontakta utbildning@ssf.se .

https://www.svensksegling.se/Utbildning/
mailto:utbildning@ssf.se
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