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Organisation  
 

Värmland-Västergötlands Seglarförbund (VVSF) är ett av Svenska Seglarförbundets (SSF) 

distriktsseglarförbund. VVSF företräder medlemsklubbarnas intressen på Seglardagen, SSF:s 

årsmöte och högsta beslutande organ för seglingen i Sverige.  

VVSF är även ett specialdistriktsförbund (SDF) inom Värmlands- och Västra Götalands-

Idrottsförbund. Vi bevakar seglarnas intressen gentemot myndigheter och andra instanser 

inom regionerna. VVSF företräder medlemsklubbarnas intressen vid DF-stämmorna, 

Värmlands Idrottsförbund/SISU, Västra Götalands Idrottsförbund/SISU.  

 

Roll  
 

VVSF kommer att fortsätta att utveckla sin roll och förtydliga nytta för medlemsklubbarna i 

synnerhet och seglare i distriktet i allmänhet.  

Under året kommer VVSF att arbeta för att förbättra och bredda kommunikationen och 

dialogen med seglarna och medlems-klubbarna.  

 
Representation  

 
VVSF representerar medlems-klubbarnas och seglarnas i distriktets intressen på såväl 

nationell som regional nivå. Under året kommer styrelsen att än mer aktivt sträva efter att 

informera om vad som diskuteras vid dessa möten.  
 

VG-idrott/SISU, VIF-Värmland/SISU  

 kommer fortsatt att bevaka seglingens intressen gentemot RF/SISU Värmland och RF/SISU 

VG-idrott och delta i SDF-konferenser och distriktsstämmor. 
  

Seglarträffen  

Seglarträffen är en viktig sammankomst för seglarsverige där representanter för VVSF 

styrelse deltar.  
 

Seglardagen 

VVSF representerar medlemsklubbarna på SSF:s årsmöte, ”Seglardagen” med representanter 

från styrelsen för att framföra vårt distrikts synpunkter och rösta i beslut med hänsyn till våra 

medlemsklubbars åsikter. Speciellt viktigt för distriktet är representation av de mindre 

klubbarnas åsikter, vilka inte har rösträtt på ”Seglardagen”. 
 

Båtlivsfrågor  

VVSF bevakar och deltar i Vänerns Vattenvårdsförbunds arbete som innebär att verka för en 

vattenkvalitet som ger långsiktig ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer i Vänern. 

Göta kanal bevakas tillsammans med klubbar och andra båtorganisationer för att tillsammans 

kunna påverka Göta Kanalbolaget att ändra sin policy avseende prissättning. 

Göta älv bevakas i första hand med avseende på slussarna i Trollhättan. 
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Kappsegling/Evenemang  
 

Planering  

En viktig uppgift för VVSF är arbetet med sanktioner d.v.s. att säkerställa att regattor med 

liknande klasser inom regionen i möjligaste mån inte äger rum samma dag.  

VVSF genomför en planering där vi överenskommer datum för både jolle och 

kölbåtssegmentet i regionen. Resultatet publiceras i ”Sailarena”. 

För godkännande av sanktioner på distriktsnivå har VVSF två tävlingsansvariga (Jolle resp. 

Kölbåt) som ser till att ansökningarna är korrekta samt godkänner dessa. 
 
 

Cuper och Evenemang 

VVSF har en naturlig roll i att bibehålla och etablera nya cuper och främja för att intresset av 

utbyte mellan klubbarna i distriktet utvecklas samt hjälpa klubbarna i att lyfta fram de 

tävlingar och evenemang som finns. 

 

Vänern-Vättern SRS Cup kommer att genomföras 2023. Denna cup omfattar de SRS-

seglingar som samlar de flesta och duktigaste SRS-seglarna. Urvalet av tävlingar är inte 

beslutat ännu när denna verksamhetsplan skrivs inför årsmötet. Arbetet för VVSF omfattar 

kontakt med arrangörsklubbar, sammanställning av resultat efter varje delsegling i Sailwave 

samt publicering på webben samt beställning av priser för totalt i cupen och genomförande av 

avslutande prisutdelning på hösten 2023. 

  

Vi kommer fortsatt att satsa på att våra distriktsmästerskap i både jolle och kölbåt utvecklas 

och att status för dessa tävlingar höjs genom att bearbeta klubbarna samt ta fram  

marknadsmaterial för att underlätta rekrytering till dessa mästerskap. För att uppmuntra och 

inspirera våra klubbar till deltagande i DM i Kölbåt samt deltagande i ”Kval till Allsvenskan”  

sätts ett förstapris upp på 5000 kronor i DM. Priset utbetalas som ett resebidrag/startavgift för 

deltagande i ”Kval till Allsvenskan” och utbetalas efter att föreningen deltagit. 

 

Transportbidrag – För att uppmuntra utbyte av kölbåtskappseglare mellan Vänern och Vättern 

bidrar VVSF med definierad reseersättning för transporten mellan sjöarna. 

 

En inspirationsdag för distriktets klubbar planeras att genomföras under 2023. 

 

Vättern Kors & Tvärs – VVSF deltar vid behov med stöttning och support vid planering och 

genomförande av evenemanget. 

 

Läger - VVSF uppmuntrar till lägerverksamhet genom att biträda vid planering och 

genomförande av läger samt samordning med klassförbund. Support och ekonomisk stöttning 

sker genom att VVSF ser till att det finns tränare och bidrar med arvoden för dessa. 

 

Coachverksamhet - För att uppmuntra aktiva jolleseglare att utvecklas bidrar VVSF med delar 

av kostnaderna för att anlita seglingscoacher till nationella tävlingar. 

 

Fritidssegling – VVSF kommer att uppmuntra klubbarna att introducera nya aktiviteter som 

skall leda till utökad fritidssegling inom distriktet. 
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Utbildning 
Under 2023 avser VVSF att bidra till att åtminstone en utbildni.  ng i t.ex SL Blå/Domare Blå/ 

Tränare grön genomförs inom distriktet, i övrigt hänvisas till SSF:s erbjudande om 

utbildningar centralt. I de fall att klubbarna inom distriktet har kandidater i tillräcklig 

omfattning för att genomföra en lokal kurs stöttar VVSF med att planera upp, bemanna och 

genomföra dessa kurser.  

VVSF kommer att verka för att samtliga klubbar utser en utbildningsansvarig samt stimulera 

klubbarna att genomföra klubbvis utbildning i samverkan med SISU/ Idrottsutbildarna. 

Dessutom uppmuntra till att genomföra fortbildning för licensgivande och registrerade 

funktionärer.   

 
 

Klubbutveckling  
Genom kontakter med klubbarna antingen digitalt eller fysiskt lämna information om senaste 

nytt, ta till sig klubbarnas situation och få information om vilka behov som finns och därmed 

kunna stötta klubbverksamheten med deras egna bedömda behov. Klubbarna har möjlighet att 

få specifika kontaktpersoner utpekade för att veta vart man skall vända sig med alla typer av 

frågor kopplade till VVSF. 

 

Kommunikation  
Vi fortsätter och förbättrar vår kommunikation om förbundets aktiviteter, möten, cuper, läger, 

evenemang, utbildningar mm. Vi behöver bli bättre på att nå fram till och informera klubbar 

och framförallt förbättra kontakten med seglare. Specifik information från VVSF skickas ut 

via mail vid de tillfällen klubbarna behöver informeras.  
 

VVSF:s web 

Vår web-plats www.vvsf.se kommer fortsatt vara basen för all kommunikation mellan VVSF, 

klubbarna och seglarna i distriktet. En ny web kommer under hösten 2022 att etableras med 

anledning av att IOL inte längre finns tillgänglig. Den nya webben baseras på 

”KanslietOnline”  

 

VVSF:s Seglingskalender  

VVSF seglingskalender publiceras i  ”Sailarena”. 

 

http://www.vvsf.se/

