Att tänka på inför kappseglingssäsongen 2020
Inför kappseglingssäsongen kan det vara bra att som arrangör tänka på följande:
1. Sök sanktion på rätt nivå:
Lokal nivå: tävlingar hemma i klubben och för de närmsta grannklubbarna
Regional nivå: tävlingar för klubbar/seglare i närområdet, inklusive distriktsmästerskap
Nationell nivå: tävlingar där vem som helst kan delta oavsett var i landet de bor, inkl. SM och
klassmästerskap, kval till mästerskap och tävlingar med internationella deltagare
Komplettera sanktionsansökan med funktionärer senast 31 mars.
2. Kontrollera deltagares klubb:
Vissa seglare anmäler sig till en tävling och uppger att de seglar för en klubb som inte är
ansluten till SSF. De bör uppmanas av er som arrangör att lösa medlemskap i en till SSF
ansluten klubb innan de startar i tävlingen.
3. Kontrollera tävlingslicens:
Tävlingslicens krävs vid deltagande på tävlingar på nationella och internationell nivå.
4. För dialog med myndigheter m.fl.:
Vid framförallt distanskappseglingar, där tävlingen genomförs i farleder är det bra att
kontakta Sjöfartsverket, Kustbevakningen och SSRS innan tävlingen genomförs. I vissa fall kan
avlysning av kappseglingsområdet behövas, ansök om detta hos Länsstyrelsen.
5. Toalettlösning vid barn- och ungdomstävling:
Då många seglare, framförallt flickor, drar sig för att tävla på grund av att de vill/kan sköta
sina toalettbestyr rekommenderar SSF starkt att arrangörer har en lösning kring detta,
antingen genom att ha en båt med fastmonterad toalett på banområdet eller genom att
planera in pauser i land.
6. Betala tävlingsavgift:
Efter genomförd tävling på regional och nationell nivå ska tävlingsavgift betalas till SSF, 10 %
av anmälningsavgiften eller max 100 kr/anmäld. Detta sker automatiskt via Sailarenas
betalfunktion, övriga betalar in via bankgiro till SSF.
7. Fyll i mästerskapsrapport:
När ni har arrangerat ett SM eller Klassmästerskap ska en mästerskapsrapport fyllas i och
skickas in till SSF. Detta för att SSF ska kunna avgöra vilka klasser som ska ha SM-status
nästkommande år.
Vid frågor eller behov av stöd och rådgivning, tveka inte att kontakta kappseglingsansvarig på SSF:s
kansli, Isabelle Lindsten, isabelle@ssf.se eller 08-459 09 97.
Lycka till!

