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Det är dags för bokslut
JAG VILL MED dessa rader tacka för åren till-

sammans, närmare bestämt åtta år som jag
har haft förtroendet att leda Svensk Segling.
Det har varit händelserika år och min
ambition och vision har hela tiden varit att
få er medlemmar att uppfatta förbundet
som en serviceorganisation. En organisation som till sin huvudsyssla har att serva
de behov som klubbar/föreningar och
seglare har.
Ibland kanske vi har haft lite olika åsikter om hur det behovet ser ut, men det beror
ofta på våra olika tidsperspektiv. I en klubb
har vi ofta fokus på att klara kommande
säsongs möjligheter och utmaningar, med
i huvudsak ideella krafter. På förbundsnivå
har vi haft förmånen att jobba med ett längre perspektiv, med syfte att ha behjälplig
service på plats till er när helst behovet
dyker upp.

DE SISTA ÅREN har vi haft full fokus på att ta
fram en ny strategi för Svensk Segling. Vi
har haft många möten och avstämningar
runtom i landet och det känns skönt att vi
nu har en ny strategi på plats. Rälsen är lagd

och nu gäller det att vi tillsammans hjälps åt
att implementerar det vi stött och blött.
Jag har alltid brunnit lite extra för barnoch ungdomssegling. Denna är nödvändig
för att vi ska växa och få fler att upptäcka
vår fantastiska idrott. Barn och ungdomars
situation ser helt annorlunda ut idag och ska
vi då få dem att bli nyfikna måste vi tänka
om hur vi bedriver vår idrott för dessa åldrar.
Därför är det en överlevnadsfråga att vi vågar
utveckla idrotten vilket också är syftet med
de nya anvisningarna för Idrotten Vill.
Jag vill därför uppmana er att ta
chansen, tänk utanför boxen, tänk
nytt för att nå framtidens seglare.
DET SKA NU bli spännande att följa

den gemensamma resan vi påbörjat för att bygga Svensk Segling
tillsammans och göra Svensk Segling – tillgänglig för alla.
Denna gång ska jag följa arbetet från ett annat perspektiv, förhoppningsvis från havet.

ÅTERIGEN TUSEN TACK för dessa år!

Lena Engström

Ordförande, Svenska Seglarförbundet
lena.engstrom@ssf.se

PARTNERS

OFFICIELLT ORGAN FÖR SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET: af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm.
tel. 08-459 09 90. E-MAIL: ssf@ssf.se, övriga kontaktuppgifter finns på www.svensksegling.se
KANSLI: Stefan Rahm (förbundsdirektör/sportchef), Åsa Blomquist-Jonsson (ekonomi/administration), Magnus Grävare (förbundskapten), Anders Larzon (utbildningsansvarig), Marit Söderström
Nord (talangutveckling), Göran Olsson (mätbrevsansvarig), Theres Wolgast (utbildning/event), Emelie
Lindström (klubbstödsansvarig/event) STYRELSE: Lena Engström (ordförande), Annika Ekman (vice
ordförande), Karin Malmcrona (vice ordförande), Victor Wallenberg (skattmästare), Jonas Brandén,
Marie Björling Duell, Arne Larsson, Fredrik Norén, Hans Ramne.
Svenska Seglarförbundet, SSF, är svensk segelsports riksorganisation med cirka 115 000
medlemmar fördelade på 370 klubbar, 17 distrikt och 84 klassförbund. SSF är anslutet till
Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté.
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Leverantörer: Liros, Harken, Resevaruhuset, Bergström & Sund,
Docendo, North Sails, Garmin.
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Foto: Oskar Kihlborg.

SRS Nationell Ranking 2016
Den nationella ranking för SRS seglingar som
Svenska Seglarförbundet introducerade 2015
blev mycket uppskattad och kommer nu att
köras 2016 i justerad form.
SVENSKT RESPITSYSTEM, SRS är

svensk seglings eget system för
kappsegling med olika båtar mot
varandra.
Med SRS rankingen kan besättningar tävla mot varandra oavsett
var man befinner sig och kappseglar i
Sverige och i 2015 års upplaga rankades närmare 800 besättningar.
Alla SRS kappseglingar på regional,
nationell och internationell nivå
mellan 1 april till 30 september ingår
i rankingen och poängberäkningssystemet är valt för balans mellan
”kvalitet” och ”flit”. Systemet ger en

grundpoäng samt bonus för top�placeringar som blir större ju större
fältet är.
– Vi var nöjda med testupplagan
av SRS rankingen förra året. Efter
värdefull feedback har vi justerat formatet något men syftet är fortfarande att uppmuntra mer breddsegling
i Sverige, säger Göran Olsson med
ansvar för SRS mätbrev på Svenska
Seglarförbundets kansli.
Rankingen uppdateras vid fyra
tillfällen under säsongen innan den
slutgiltiga rankingen avgörs den 30
september 2016.

Fakta om ranking
Ranking uppdatering sker:
• 31 maj
• 5 juli
• 23 aug
• 7 sep
• 30 sep – Slutresultat

Poängberäkningssystemet
Grundpoäng
100 x (antal deltagare - placering + 1)/ antal deltagare
Topp 3 bonus
1:an får grundpoäng + 0,1 gånger antalet deltagare
2:an får grundpoäng + 0,05 gånger antalet deltagare
3:an får grundpoäng + 0,025 gånger antalet deltagare
Övriga får grundpoängen.

Ex: Regatta med 20 deltagare
Plac.
Grundpoäng
Topp 3 bonus
1
= 100* (20-1+1)/20 =100
= 0,1 * 20 = 2
2
= 100* (20-2+1)/20 = 95
= 0,05 *20 = 1
3
= 100* (20-3+1)/20 = 90
= 0,025 *20 = 0,5
4
= 100* (20-4+1)/20 = 85
=0
5
= 100* (20-5+1)/20 = 80
=0
6
…		
20
= 100* (20-20+1)/20= 5
=0

Totalt
102
96
90,5
85
80
5

Följ Allsvenskan i segling 2016
TÄVLINGSSCHEMAT FÖR ANDRA året

med succén Allsvenskan Segling är
nu spikat.
2016 kommer Allsvenskan Segling
till följande orter runt om i Sverige:
Motala, Ekerö, Malmö, Göteborg och
Båstad.
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Deltävling 1: 20-22 maj,
Motala SS, Motala
Deltävling 2: 10-12 juni, Ekerö BK
& Jungfrusunds Skärgårdsstad, Ekerö
Deltävling 3: 12-14 augusti,
Malmö SS, Malmö
Deltävling 4: 2-4 september,

Göteborgs Kungliga SS, Göteborg
Det planeras även ett kval inför
2017 den 7-9 oktober i Båstad Båt SS,
Båstad.
Följ tävlingarna på plats eller
via webben svensksegling.se/allsvenskan
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IDROTTEN VILL

Svensk barnidrott har en del problem och Riksidrottsförbundet, RF förtydligade för ett tag sedan
hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas. RF:s budskap är tydligt: Barn är inte små vuxna. De
måste få idrotta på sina egna villkor där barnens bästa och deras utveckling sätts i centrum.
Seglarförbundet är nu ett av många förbund som ser över hur barnverksamheten bedrivs.
– SEGLING SKA vara tillgänglig för alla. Vi vill
inte vara en idrott som slår ut. Vi måste få fler
seglare och vårt mål är att idrotten ska vara
ett livslångt intresse. Inte något som tar slut
när man är 13-14 år för att man inte platsar,
säger Marit Söderström Nord, ansvarig för
juniorfrågor på Seglarförbundet.
I RF:s idédokument ”Idrotten vill” finns
riktlinjer för svensk barn- och ungdom-
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sidrott. I maj 2014 kom RF med ett förtydligande till dessa. Syftet är att befästa hur barnidrotten ska organiseras för att möjliggöra
aktivt deltagande i flera idrotter och motarbeta tidig elitsatsning och utslagning.
ANLEDNINGEN TILL ATT RF tyckte att ett förtydligande behövs är att man anser att riktlinjerna inte efterlevs. Från RF:s sida är budskapet

till specialförbunden tydligt: ”Det här duger
inte länge. De sporter som inte följer våra riktlinjer kommer att få mindre stöd från oss”.
– Vi tycker att både riktlinjerna och förtydligandet är bra. Om vi inte jobbar efter de här
riktlinjerna så förlorar vi inte bara bidrag. Det
leder också till en för tidig specialisering och därmed också en utslagning som följd, säger Marit.
Anders Wahlström är ansvarig för barnWWW.BATLIV.SE
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Foto: Pekko Svensson.

och ungdomsidrott på RF. Han har varit
med och arbetat fram anvisningar som ska
underlätta för föreningar och tränare att följa
riktlinjerna.
– Ju tidigare man försöker identifiera och
välja ut vilka som anses vara talanger, desto
större risk är det att man blandar ihop talang
och fysisk mognad och väljer ut de som är
tidigt utvecklade. Men det går inte att se på
ett barn vem som kommer att bli den bästa
idrottaren som vuxen, säger Anders Wahlström och fortsätter:
– Att tidigt välja är ingen bra väg till senare framgång. Att vara aktiv i flera idrotter
utvecklar tvärtom en mängd färdigheter
BÅTLIV 2/2016
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som inte tränas på de grenspecifika passen.
Huvudmålet med tävlandet i unga år är att
stimulera till långsiktig utveckling och ett
livslångt idrottsintresse, inte att kortsiktigt
vinna segrar och låta några sitta på bänken.
VARJE SPECIALFÖRBUND VÄLJER att gå olika

långt. Inom segling vill förbundet sätta en
gräns vid 12 år. Är man tolv eller yngre ska
man inte tävla utomlands och inte heller tävla i kvalserier där några slås ut.
– Jag tycker det här är bra regler. Men det
är inte helt enkelt. Och man kan inte bara
säga att idrott för 12-åringar ska vara en lek.
Många yngre tycker inte alls det är en lek. De

vill ha tävlingsmomentet och de vill träna
mycket, målmedvetet och hårt. Det är det
roliga för dem, säger Marit som vet att hon
har ett stort arbete framför sig att förklara
förbundets syn på saken.
– Vi måste självklart låta alla komma till
tals. Även de som idag har en annan syn på
frågorna än vi. Och det är givetvis inte lätt att
förändra en verksamhet som man bedrivit
på ett, för många, bra och framgångsrikt sätt
i årtionden, säger Marit som dock har målen
klara för sig:
– Vi måste bli fler seglare, vi måste få ner
kostnaderna i vår sport och vi måste följa
RF:s riktlinjer, säger hon. ✪
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Carl P Sylvan och Marcus Anjemark blev 12:a på VM i Clearwater, USA. Foto Jen Edney/Edney
AP/49er Class.

NYA I SWE SAILING TEAM
LANDSLAGET I SEGLING
Efter bra resultat på VM i 49er och Nacra 17 i Florida i februari presenterar
nu Svenska Seglarförbundet nya namn i landslaget, SWE Sailing Team.
VID UTTAGNINGARNA TILL SWE Sailing Team
följer vi de kriterier vi satte upp efter erfarenheter som gjordes under den framgångsrika
OS-satsningen mot London 2012. De viktigaste punkterna tycker jag är att vi kräver en
hög resultatnivå för att komma in i laget, vi
vill ha ett ambitiöst prestationsklimat i truppen. Nivån som gäller är att man är topp-25
på VM eller flera gånger bland de 20 främsta
på världscuper under de senaste 1,5 året.
Dessutom måste man kunna visa på en progression i utvecklingen som i slutändan skall
leda mot den absoluta världstoppen.
Där tittar vi både på resultatutvecklingen
den senaste tiden och den plan som seglarna
har för framtiden. Givetvis så analyserar vi då
hur bra planen har fungerat och kvalitén på
genomförandet och insatsnivån. Detta försöker vi göra gemensamt med seglare, tränare
och deras klubbar, kommenterar Förbundskapten Magnus Grävare.

Tolfteplatsen är på nivå med det bästa Sverige någonsin presterat i klassen och de visade
på andra tävlingar och enskilda dagar på VM
att när det klaffar för dem så kan inga av konkurrenterna gå säkra. Teamet verkar fungera
mycket bra tillsammans och kompletterar
varandra väl. Det är särskilt roligt att när man
kan presentera en föryngring i truppen.
Marcus är väldigt ambitiös och kommer
att vara med i laget under lång tid framöver.
Vi hoppas att dessa killar, eller för den delen
någon de av övriga nya 49er-konstallationerna kvalificerar Sverige till OS på Mallorca
regattan under påskhelgen. Carl och Marcus
börjar närma sig den nivå som SOK kräver
för uttagning till OS.

äldre seglare som hela tiden jobbar hårt med
att förstå hur man bäst seglar båten, att då
börja som tonåringar och försöka konkurrera
är mycket tufft. Ida och Rasmus har fått slita
hårt för att komma så långt som man gjort,
vi tar med dem i landslaget nu för att de visar
att de har den tuffhet och drivkraft som krävs
för att nå toppen.
Men vi har inga illusioner om att det inte
blir hårt för dem att ta nästa steg. Vi vill
genom uttagningen visa dem att vi tro på
dem, tror de har kvaliteter som krävs för att
närma sig världstoppen, men det är mycket
viktigt för dem att skynda långsamt och ha
massor av tålamod.

NACRA 17: IDA SVENSSON, 18 år / RASMUS ROSENGREN, 20 år, KSSS

team fallit ifrån av olika skäl såsom bristande
resultatutveckling, att man inte blivit uttagen
till OS eller att skador har hämmat utvecklingen. Seglarförbundet vill passa på att tacka
följande seglare för deras insatser, de har alla
gjort resultat på absoluta internationell toppnivå under den tid de var med i SWE Sailing
Team och inte minst bidragit till lagets
utveckling och sammanhållning, inte minst
är de inspirerande förebilder för oss alla som
idrottsmän:
• JOHAN MOLUND/SEBASTIAN ÖSTLING, 470
• EMIL CEDERGÅRDH, Laser
• OTTO HAMEL, 49er ✪

Förbundskaptenens kommentar
– Ida och Rasmus blev 22:a på VM i Clearwater i februari och kvalificerar sig därför i
laget. Men de gör det så klart också för att de
NYA I LANDSLAGET 2016
är ett av de mest talangfulla teamen vi fått
49ER: CARL P SYLVAN, 29 år, GKSS / MARCUS
fram i Sverige på mycket länge. De är den
ANJEMARK, 23 år, KSSS.
yngsta besättningen som blivit uttagna i laget
Förbundskaptenen kommenterar uttagpå mycket länge, i alla fall under min tid som
ningen så här:
förbundskapten. De har både bakom sig och
– Carl och Marcus har gjort bra resultat på
inte minst framför sig mycket stora utmanästan alla tävlingar de deltagit på sedan de
ningar. Nacra 17 klassen som en ny tekniskt
började segla tillsammans förra hösten, de
blir uttagna på sitt mycket starka VM resultat. utmanande OS-klass är full av rutinerade
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Jr Cup 5-8 juli 2016

DEN 5-8 JULI är det dags för årets

roligaste tävling för klubbens juniorlag, Jr Cup, en tävling i världsklass.
Här tävlar lagen i intensiva race på
korta banor i tillhandahållna C55:or.
Marstrands SS och Lerums SS är
våra rutinerade värdar för tävlingen
som även i år kommer avgöras på
Marstrand.
Svenska Seglarförbundet utmanar

alla distrikt, regioner och klubbar att
ställa upp med ett lag bestående av
tre seglingssugna juniorer. Deltagarna
måste vara yngre än 20 år och den
totala besättningsåldern måste vara
under 50 år. Mellan seglingarna finns
tid för att hänga med kompisar och
träffa en och annan världsstjärna.
Vi har paketerat ett all-inclusive-event där mat, boende och båtar

är förberedda till de tävlande lagen.
Vi seglar sprintformat och några
av seglingarna avgörs på Match
Cup Swedens "centercourt" inför
tiotusentals åskådare. Känn pulsen
på klipporna, tempot på racen och
upplev sommarens höjdpunkt!
Vill du ta del av Jr Cup som funktionär? Nytt för i år är att du som är
under 25 år erbjuds att vara med på

sommarens roligaste tävling och utbilda dig till blå seglingsledare/direktdomare samtidigt. Du behöver inga
förkunskaper bara vara intresserad av
segling och ha viljan att lära dig mer
om hur kappseglingar arrangeras.
Mer information, inbjudan och
möjlighet att anmäla sig finns på
svensksegling.se.
Anmäl er idag!

Elever antagna till RIG segling
SEXTON NYA ELEVER, sju flickor och
nio pojkar har antagits till Riksidrottsgymnasiet i segling och får en möjlighet att kombinera elitsegling med
gymnasiestudier när höstterminen
startar i augusti.
Uttagningen innehåller en skriftlig
ansökan men även intervjuer på plats
på Riksidrottsgymnasierna i Motala
och i Lerum. I uttagningsprocessen
värderas bland annat kappseglingsresultat, träningsbakgrund, driv,
målmedvetenhet, social förmåga och
studiefärdigheter.
Totalt 31 seglare sökte i år varav
nitton pojkar och tolv flickor. Det var
lika många som 2014 men något fler
än 2015 då det var tjugotvå stycken
sökanden. Flickor och pojkar tas in
på separata kvoter där det ska vara
BÅTLIV 2/2016
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minimum 40 % av varje kön.
- Våra två Riksidrottsgymnasier
ger en jättefin möjlighet att fortsätta
satsa på elitsegling utan att kompromissa bort sina studier. Det har varit
tuff konkurrens i år då det är en stark
årskull seglare och flera som sökt har
både nationella och internationella
meriter. Vi ser också en trend med
fler tvåmansbåtsseglare som söker
vilket möjliggör bra träningsgrupper
i Laser och 29er. Eftersom de flesta
OS-klasser idag är tvåmansbåtar är
det en positiv utveckling, säger Marit
Söderström Nord som är RIG-ansvarig på Svenska Seglarförbundet.
Av de 16 platserna är två regionala
platser men samma upplägg för
segling och skola gäller för samtliga
elever.

RIG tränarna i Lerum Per Frykholm, tv och Björn Johansson får sju nya elever
när höstterminen startar i augusti.
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Hos Bohuslänska Jaktklubben, Grebbestad seglar eleverna numera med hjälm. Något som gjort stor skillnad för nybörjarseglarna. Gladare barn som knappt
märker när bommen kommer, gör att ledarna kan fokusera mer på själva seglingen och på att ha roligt.

”Gå på Vatten” skapade seglarglädje
Under två år har Svensk Segling arbetat med projektet Gå På Vatten med syfte att få flera att testa
segling. Cirka 20 000 personer har provat på och Svenska Seglarförbundets, SSF Seglarskola har
nått en ny nivå. Och våra egna högt ställda förväntningar har överträffats – med råge. Text: Mats Olsson
PROJEKTET HAR BEDRIVITS med
stöd av Svenska Postkodlotteriet.
Målet har helt enkelt varit att ge
fler chansen att komma i kontakt
med segling.
Nu finns SSF Seglarskola på
119 klubbar i Sverige, där allt fler
barn, ungdomar och vuxna lär
sig segla (cirka 10 000 under
2015). Även antalet som fortsätter i regelbunden verksamhet
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har ökat från 13 till 17 procent. Vi
är stolta över att ha gett många
unga ett minne för livet och för
att vi skapat ett livslångt intresse
hos några av dem.
UNDER PROJEKET HAR 539 ledare
utbildats. Av SSF Seglarskolor
har 66 besökts av projektledaren
Theres Wolgast och/eller sin
sailcoach. Därmed har klubbarna

kunnat få stöd och kvalitén på
utbildningen har följts upp. Och
för att göra ledarnas jobb enklare
och ge mer tid till segling, har
SSF tagit fram Svensk Seglings
Övningsbank och en komplett
guide för Seglarskolan.
”UTMANINGEN FÖR SSF SEGLARSKOLA” antogs av 14 klubbar som ska-

pade segling för en ny målgrupp
på sin klubb. Det har handlat om
allt ifrån Piratseglarskola för de
yngsta, segling för seniorer, föräldrar, familjer, gymnasieelever,
ensamkommande flyktingbarn,

vindsurfing och drop-in segling.
Prova på aktiviteter i segling
kan vara lite klurigt då vädret
ibland sätter käppar i hjulet. För
att erbjuda bra alternativ när
vädret inte är det bästa köptes en
landseglingssimulator in. Den
lockade till många skratt och
lång kö.
VIA EN NY tjänst på svenskseg-

ling.se kan vi ta fram förslag på
vilken seglarskola vi tror passar
dig bäst. Vi har också skapat en
Sverigekarta där du kan hitta en
skola nära dig. Klubbarna som
WWW.BATLIV.SE
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Claes Lundin, seglingslandslagets regelexpert vid OS i London 2012 och huvuddomare i Allsvenskan. Foto: Pekko Svensson.

Vinna eller förlora

Vad skiljer en vinnare från en förlorare? Givetvis hård träning och en smula
talang. Men i kappsegling behövs så mycket mer. Inte minst kunskap om väder, regler, strategi, taktik och annat. Vid årets tränarseminarium
bjöd tre tunga föreläsare med sig av sina respektive kunskaper.
SEMINARIET INLEDDES AV Björn

bedriver den här verksamheten
marknadsför nu varumärket SSF
Seglarskola mer vilket leder till
en ökande kännedom över hela
landet.
Utvecklingen av SSF Seglarskola har också lett till att nytt
kursmaterial tagits fram. Däribland ”Segla Optimist”, ”Segla
Flera”, ”Segla Kölbåt”, optimistsegel och lekhjälmar för barn.
Samtliga finns att köpa i SSFs
e-butik på svensksegling.se.

Österberg, segelmakare vid
North Sails och professionell
kappseglare, men också föreläsare av toppklass med kopplingen
strategi och taktik. Han tog fasta
på grundläggande resonemang
som att placera vägval i ”kappseglingspyramiden”.
– Vägvalet är avgörande oavsett båtfart men självfallet blir
vägvalet lättare att genomföra
med god fart i båten, sade Björn.
Björn fortsatte sitt resonemang genom att ställa frågan
”Vilket vägval gäller om vi vet de
strategiska förutsättningarna?”
Begreppen Strategi & Väder
handlar om att segla mot klock-

VI ÄR VÄLDIGT nöjda med projektets resultat och ser fram emot
att följa de långsiktiga effekterna.
Den glädje vi lockat fram hos
de som kommit i kontakt med
oss genom projektet har gett oss
massor med energi och vi tackar
Svenska Postkodlotteriet för
stödet. ✪
Alessandro Pezzoli.
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an utan andra båtar och Regler
& Taktik handlar om hur man
skall hantera andra båtar för
att genomföra sin strategi. Här
presenterade Björn exempel från
boken ”Taktik – för kappsegling”.
ALESSANDRO PEZZOLI ÄR till var-

dags forskningsledare på högskolan i Turin. Men han är också seglingslandslagets meteorolog och
en av de bästa i världen inom sitt
område. Pezzoli menade att om
man har bra kunskap om meterologi så kan man aldrig skylla på
tur eller otur.
– Vi måste helt enkelt lära oss
att förstå väder. Metrologi är inte
krångligt om man lär sig att titta
efter rätt signaler, sade Alessandro Pezzoli och förklarade sedan
hur man sorterar begrepp och
information.
Pezzoli påpekade att för de
flesta är det självklart att planera och sammanställa sin egen
väderstrategi före starten. Men
det är också viktigt att analysera vädret och utvärdera sina
erfarenheter, efter seglingen.

– Det är så man på sikt skapar
sin egen kunskapsbank, sade han
och rekommenderad vädersajterna ”Windity”, ”Windfinder”
och ”Windguru”.
AVSLUTNINGSVIS KONSTATERADE

Claes Lundin, seglingslandslagets regelexpert vid OS i
London 2012, huvuddomare i
Allsvenskan, domarutbildare och
flitigt anlitad föreläsare, att oavsett hur stark strategisk plan man
än har blir den lätt tillintetgjord
i en enkel rundning om man inte
kan reglerna.
Att kunna sina kappseglingsregler ger säkerhet i det taktiska
spelet där Lundin på ett enkelt
sätt berättade om de olika regelverkens förutsättningar och tolkningar. Tolkningar som han tillsammans med Björn kallar ”den
taktiska verktygslådan” som är
en låda fylld av erfarenheter att
använda mot andra båtar. Allt för
att kunna genomföra sitt strategiska vägval på banan.
Föredragningarna finns på
svensksegling.se. ✪
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