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AVDELNING A ADMINISTRATION
A.1.
A.1.1

KUNGÖRELSER
Seglardag
Seglardagen ska hållas varje år under tiden 1 mars - 30 april på tid och plats som förbundsstyrelsen
beslutar. Seglardag kan samordnas till tid och plats med distriktsseglarkonferens, om förbundsstyrelsen så
beslutar.
Kallelse till Seglardagen utfärdas av förbundsstyrelsen genom skriftligt meddelande till
distriktsseglarförbunden och klassförbunden senast fjorton (14) veckor före Seglardagen. Kallelse till
Seglardagen skall kungöras i SSF:s officiella organ.

A.1.2

DSF: s årsmöte
DSF:s årsmöte skall kungöras i SSF:s officiella kungörelseorgan senast den 1 september det år årsmötet
skall hållas. DSF:s styrelse ansvarar för kungörelsen.

A.1.3

Mästerskapstävlingar
Tävling om SM (Svenskt Mästerskap) och KLM (Klass Mästerskap) skall kungöras i SSF:s officiella
kungörelseorgan senast den 1 april tävlingsåret. Tävling om DM för både seniorer och juniorer skall
kungöras i SSF:s officiella kungörelseorgan.
SSF:s styrelse kungör tävling om SM och KLM och motsvarande för juniorer.
DSF:s styrelse kungör tävling om DM och motsvarande för juniorer.

A.2

VERKSAMHETSREDOVISNING

A.2.1

Föreningsuppgift
Det åligger förbundssällskapen att årligen före den 31 mars till SSF via föreskriven inloggning på internet
lämna uppgift om till sällskapet hörande medlemmar under det närmast föregående verksamhetsåret och
uppgifter om aktuella styrelseledamöter.

A.2.2

Verksamhetsberättelser
Anslutet förbundssällskap skall tillsammans med föreningsuppgiften översända före den 31 mars till SSF
sin senast fastställda verksamhetsberättelse.

A.3
A.3.1

RESEREGLEMENTE
Resekostnader
SSF:s resereglemente anger de riktlinjer som gäller vid resor på SSF:s bekostnad. Då ett reglemente inte kan
täcka samtliga alternativ eller förmåner som gäller bland de olika transportmedlen utgör detta en allmän
riktlinje och kan vid behov ändras.
Reseräkning skall vara SSF:s kansli tillhanda senast en månad efter genomförd resa, annars utgår ingen
ersättning. Vid årsskifte uppmanas resande att inkomma med reseräkning omedelbart efter företagen resa.
Blankett som finns på hemsidan ska användas. Kvitton (original) på utlägg skall biläggas.

A.3.2

Kost och logi
SSF täcker kostnaderna för mat och logi, dock högst enligt Skatteverkets skattefria traktamente. Vid
hotellkostnad på räkning betalas hotelldelen; övriga kostnader enligt traktamentsnorm. När SSF betalar
kostnaden genom uppgörelse mellan hotell och SSF utgår ingen annan ersättning.

A.3.3

Transporter
Resa skall alltid företas med billigaste och miljövänligaste färdsätt, tåg, bil eller flyg (samåkning där så är
möjligt). Milersättning utgår enligt Skatteverkets skattefria bilersättning.
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A.4

SSF: s STANDERT

A.4.1

Form och utseende
SSF:s standert är tvåtungad vit med en blå
kant upptill och en nertill och med SSF:s
logotyp i blått och guldgult mitt på det vita
fältet (figur 1).
Styrelseledamots standert har ett guldgult
streck upptill och ett nertill innanför de blå
kanterna (figur 2).
Kommittéledamots standert har ett guldgult
streck nertill innanför den blå kanten (figur
3).
SSF:s standert är en symbol för förbundet.
Den skall handhas på ett pietetsfullt sätt.
Trasiga och urblekta standertar får ej
användas och skall förstöras.

A.4.2

Standert, styrelse

Nyttjande
SSF:s standert får föras på båt som seglas av
personer verksamma inom SSF och av
personer som med stöd från SSF deltar i
svenska eller internationella kappseglingar.
Styrelseledamot och kommittéledamot får
föra sina standertar även sedan befattningen
frånträtts om den innehafts i minst två år.
Standerten hissas normalt under styrbords
vantspridare. Den får föras alla tider på
dygnet. Vid besök i utlandet, då
destinationsflagga förs under styrbords
vantspridare, flyttas standerten till babords
vantspridare. Standerten kan även hissas i
masttoppen. På omastad båt förs standerten
på gösstake förut.
Standerten får ges som gåva till svenska och
utländska klubbar efter beslut av SSF:s
ordförande.

Standert, kommitté

Standert, funktionär
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A.5

SSF: s TJÄNSTETECKEN

A.5.1

Form och utseende
Ordförandens tjänstetecken är fyrkantigt
vitt med en blå kant upptill och en nertill och
med SSF:s logotyp i blått och guldgult mitt
på det vita fältet samt har ett guldgult streck
upptill och ett nertill innanför de blå
kanterna (figur 4).
Tillförordnads tjänstetecken har samma
form och utseende som ordförandens med
den skillnaden att det är tvåtungat i stället
för fyrkantigt (figur 5).

A.5.2

Nyttjande
Ordföranden för sitt tjänstetecken i stället
för standert när denne deltar i evenemang
som representant för SSF.
Tillförordnads tjänstetecken förs på
motsvarande sätt av vice ordförande,
verkställande direktören och sportchefen
samt av styrelse- eller kommittéledamot
som ordföranden utsett att för visst
evenemang representera SSF.
Tjänstetecknet hissas normalt under
styrbords vantspridare. Det får föras alla
tider på dygnet. Vid evenemang i utlandet,
då destinationsflagga förs under styrbords
vantspridare, flyttas tjänstetecknet till
babords vantspridare.

Tjänstetecken, ordförande

Tjänstetecken, övriga

AVDELNING B UTBILDNING
B.1
B.1.1

B.1.2
B.1.2.1

LICENSER
Allmänna bestämmelser
Utbildningsledaren skall innan licensgivande kurs/prov kontrollera att senaste regelkunskaperna, när dessa
krävs, har inhämtats.
Beviljad licens upprätthålls genom fortbildning i enlighet med licenskrav för aktuell utbildningskategori.
.
Nationella Funktionärer/Ledare – Röd nivå
Nationell tränare (Röd)
Licens som röd tränare tilldelas den som deltagit i utbildning som angetts i SSF:s utbildningsplan för röd
tränare och som därefter godkänts av examinator i sin praktiska tränarutövning .

B.1.2.2

Nationell seglings- respektive tävlingsledare (Röd)
Licens som röd seglingsledare och/eller röd tävlingsledare tilldelas den som deltagit i den utbildning som
angetts i SSF:s utbildningsplan för röd seglingsledare eller röd tävlingsledare och vars resultat föreläsaren
godkänt.

B.1.2.3

Nationell förhandlingsdomare (Röd)
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Licens som nationell (röd) förhandlingsdomare ((NFD) tilldelas den som deltagit i den utbildning som
angetts i SSF:s utbildningsplan för NFD och vars resultat föreläsaren godkänt.
B.1.2.4

Nationell direktdomare (Röd)
Licens som nationell (röd) direktdomare (NDD) tilldelas den som med regelkunskaper och
kappseglingserfarenheter som grund efter genomförd praktik godkänns av föreläsare.

B.1.2.5

Nationell matchdomare (Röd)
Licens som nationell (röd) matchdomare (NMD) tilldelas den som deltagit i den utbildning som angetts i
SSF:s utbildningsplan för NMD med godkänt resultat samt har licens som RFD.

B.1.2.6

Nationell mätman (Röd)
Nationell (röd) mätman (NMM) är en licensierad besiktningsman som genomgått specialutbildning att
mäta en särskildbåttyp/klass.

B.1.2.7

Nationell Besiktningsman (Röd)
Licens som nationell besiktningsman (NBM) tilldelas den som deltagit i den utbildning som angetts i
SSF:s utbildningsplan för BM och vars resultat föreläsaren godkänt.

B.1.3
B.1.3.1

Regionala Funktionärer/Ledare – Blå nivå
Regional seglingsledare (Blå)
Licens som regional (blå) seglingsledare (RSL) tilldelas den som deltagit i den utbildning som angetts i
SSF:s utbildningsplan för blå seglingsledare och vars resultat föreläsaren godkänt.
Licens kan även tilldelas genom praktik och att man deltagit i ett aktuellt seminarium för
kappseglingsfunktionär. Nivån på praktik bedöms av en föreläsare som efter genomförd praktik godkänner
om licens till regional seglingsledare (Blå).

B.1.3.2

Regional förhandlingsdomare (Blå)
Licens som blå förhandlingsdomare (BFD) tilldelas den som deltagit i den utbildning som angetts i SSF:s
utbildningsplan för BFD och vars resultat föreläsaren godkänt.

B.1.3.3

Regional direktdomare (Blå)
Licens som regional (blå) direktdomare (RDD) tilldelas den som med mycket regelkunskaper och
kappseglingserfarenheter som grund efter genomförd praktik godkänns av föreläsare.

B.1.3.4

Regional matchdomare (Blå)
Licens som regional (blå) matchdomare (RMD) tilldelas den som deltagit i den utbildning som angetts i
SSF:s utbildningsplan för RMD med godkänt resultat samt har licens som RFD.

B.2

FÖRELÄSARE
Föreläsare utses i varje enskilt fall av SSF:s kansli i samråd med aktuell kommitté.
Ämneskunskap
För att erhålla och behålla behörighet som föreläsare vid utbildning till instruktör, tränare, seglingsledare,
tävlingsledare, domare, mät- och besiktningsman krävs gällande licens för högsta nivå inom respektive
utbildningskategori samt nödvändiga pedagogiska kunskaper och erfarenheter

B.2.1

B.2.2

Praktik
För att få behörighet som föreläsare krävs meriterad praktik inom verksamhetsområdet.

B.2.3

Föreläsarkonferenser
För att få och behålla behörighet som föreläsare krävs deltagande vid de föreläsarkonferenser och
utbildningar som anordnas av SSF.

B.2.4

Kursplaner
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Föreläsarna skall följa innehållet i de av SSF anvisade kurs- och studieplanerna samt använda sig av
gemensam litteraturlista och presentationsmaterial

AVDELNING C UTMÄRKELSER
C.1

ALLMÄNT
Samtliga pokaler tillhör Svenska Seglarförbundet, är ständigt vandrande och skall utdelas årligen om inte
annat anges. Vinnare av utmärkelsen bör vara det lag, den besättning etc. som utfört prestationen om inte
annat anges. Pokalerna får disponera densamma tills ny vinnare utsetts. SSF skall svara för att pokalerna
före utdelningen graveras med varje mottagares namn och årtalet för utdelningen.

C.1.2

Förslag till utdelning
Förslag om utdelning av utmärkelse kan väckas av ledamot av Svenska Seglarförbundets styrelse och av
styrelse för klassförbund, distriktsseglarförbund eller förbundssällskap.
Svenska Seglarförbundets styrelse eller arbetsutskott fattar beslut om utdelande av utmärkelsetecken.

C.1.3

Utdelning
Samtliga utmärkelser utdelas på ordinarie Seglardag eller vid annat tillfälle som fastställes av förbundets
styrelse.

C.1.4

Registrering
Förbundets utmärkelser registreras på förbundskansliet.

C.1.5

Försäkring
Geddapokalen, Reimerspokalen, Årets Seglarepokal, Nakterhuset och Vinges kanna hålls försäkrade genom
styrelsens försorg.

C.1.6

Ändring av statuterna
Ändring i dessa statuter kan beslutas av SSF:s styrelse om statuternas avfattning inte längre skulle stå i
överensstämmelse med aktuella bedömanden inom seglingsidrotten.

C.2
C.2.1

FÖRTJÄNSTTECKEN
Förtjänstmedalj

C.2.1.1

Förtjänstmedalj i guld
Förtjänstmedaljen i guld (förgyllt silver) av 8:e storleken instiftad på Seglardagen den 26 november 1944 är
avsedd att utdelas till en person som gjort förbundet eller svensk segelsport stora tjänster och på sådant sätt
främjat dess syften eller till den som utfört betydande prestationer på tävlingsbanan i internationella
sammanhang, så att han eller hon kan anses vara värd Svenska Seglarförbundets synnerliga tacksamhet och
erkänsla. Exempel på en betydande prestation på tävlingsbanan för att erhålla förtjänstmedalj är OS eller
VM medalj i olympisk klass eller VM guld i icke olympisk klass. För att erhålla förtjänstmedalj i guld skall
man först ha erhållit förtjänstmedalj i silver.

C.2.1.2

Förtjänstmedalj i silver
Förtjänstmedalj i silver av 8:e storleken utdelas till en person som på ett särdeles förtjänstfullt sätt bidragit
till svensk seglingsidrotts framgång eller till den som utfört betydande prestationer på tävlingsbanan i
internationella sammanhang. Exempel på en betydande prestation på tävlingsbanan för att erhålla
förtjänstmedalj är OS eller VM medalj i olympisk klass eller VM guld i icke olympisk klass.

C.2.1.3

Övriga medaljbestämmelser
Medaljens framsida visar Svenska Seglarförbundets emblem med ett krönt vikingaskepp. Den bärs på
bröstet i vederbörligen fastställt band i blått vattrat siden med gula kanter. Tillerkänd medalj åtföljes av
diplom undertecknat av förbundets ordförande. Svenska Seglarförbundets förtjänstmedalj i guld (förgyllt
silver) bärs till civil dräkt och annan uniform än militär uniformsdräkt på det sätt som är brukligt för svenska
utmärkelsetecken och medaljer, samt till militär uniformsdräkt enligt militära bestämmelser.
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C.2.2

C.2.3

Minnesplåt
Svenska Seglarförbundets minnesplåt, instiftad på Seglardagen den 24 november 1918, är avsedd att utdelas
som minnesgåva endast till sällskap eller person som på ett förtjänstfullt sätt främjat förbundets intressen.
Minnesplåten utdelas i brons, silver eller guld (imitation).
Hedersnål
Hedersnålen utdelas till personer inom svensk båtsport som gjort stora tjänster för sporten, främst inom det
organisatoriska området, t ex som ledare inom olika kursverksamheter, distrikts-, klubb-, eller
klassförbundsstyrelser eller på annat sätt främjat svensk segelsport. Hedersnålen utgöres av SSF:s emblem
och är numrerad.

C.2.4

Diplom
Diplom kan utdelas av förbundssällskap till förtjänta funktionärer vid högtidliga tillfällen. Diplomet
föreställer tre vita segel och färgade spinnakrar på en botten i skiftande blå nyanser. (Utförande: Gösta
Fagerlin.)

C.2.5

Standar
Standar med SSF:s märke i guld på blå botten kan utdelas till jubilerande förbundssällskap eller klassförbund
som varit anslutna till SSF minst 10 år samt vid internationella tävlingar eller enligt förbundsstyrelsens
beslut.

C.2.6
C.2.6.1

Geddapokalen
Historik
Silverpokalen överlämnades av Svenska Seglarförbundet som gåva till Pelle Gedda på dennes 50-årsdag
den 28 augusti 1964. Stadgarna har fastställts 1965 och 1990 av SSF:s styrelse i samråd med Pelle Gedda.
Pokalen tillhör Svenska Seglarförbundet.

C.2.6.2

Statuter
Pokalen utdelas varje kalenderår till den/de som under året fyllt högst 20 år och gjort den bästa kappseglingsprestationen, ägnad att gagna svensk kappseglingsidrott. Pokalen kan endast utdelas en gång till samma
person. Om så anses lämpligt kan pokalen samtidigt utdelas till två eller flera, som då får inneha pokalen
viss tid var till nästa utdelningstillfälle. Beslut om utdelning av pokalen fattas varje kalenderår under
september, oktober eller november månad.
Ändring i dessa statuter kan beslutas av SSF:s styrelse, för den händelse statuternas avfattning ej längre
skulle stå i överensstämmelse med aktuella bedömanden inom seglingsidrotten.

C.2.7
C.2.7.1

Reimerspokalen
Historik
Pokalen i keramik överlämnades till Svenska Seglarförbundet på dess Seglardag 1979 såsom en gåva från
nedlagda havskappseglingsklubben ”IV & V-klubben”. Dess donator Knud Reimers har godkänt
överlämnandet.

C.2.7.2

Statuter
Pokalen utdelas varje kalenderår till den/de kvinnliga seglare (junior eller senior) som gjort bästa kappseglingsprestationen. Pokalen åtföljes av diplom undertecknat av förbundets ordförande. Pokalen kan endast
utdelas en gång till samma person.

C.2.8
C.2.8.1

Årets seglare
Historik
Utmärkelsen Årets Seglare har utdelats till förtjänta seglare sedan 1978. Pokalen är uppsatt av Svenska
Seglarförbundet. Pokalen är av silver med texten ”Årets Seglare, SSF”.

C.2.8.2

Statuter
Silverpokalen tilldelas den/de seglare som under året, enligt SSF:s styrelse, gjort den bästa
kappseglingsprestationen. En seglare kan få utmärkelsen flera gånger.
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C.2.9
C.2.9.1

Nakterhuset
Historik
”Nakterhuset” (Diones vandringspris), ett antikt, ståtligt nakterhus skänktes 1985 av Ola Wettergren till
Svenska Seglarförbundet för att årligen utdelas till välförtjänt havskappseglare.

C.2.9.2

Statuter
Svenska Seglarförbundets styrelse utser vinnare, efter förslag från Havskappseglingsförbundets styrelse.
”Nakterhuset” utdelas årligen till den/de havskappseglare, som under förflutet kalenderår gjort den främsta
prestationen inom internationell havskappsegling. Med internationell havskappsegling avses alla havskappseglingar utom Sverige – dock skall VM och EM, som arrangeras i Sverige, inbegripas i internationell
havskappsegling. Med prestation avses framstående placering eller ”bragd” inom havskappseglingen. Till
vinnaren av vandringspriset utdelas samtidigt ett diplom, undertecknat av Svenska Seglarförbundet. Skulle
lämplig kandidat icke kunna föreslås för ett kalenderår, må Svenska Seglarförbundets styrelse underlåta att
utge vandringspriset under något enstaka år.

C.2.10 Vinges kanna
C.2.10.1 Historik
Vinges Kanna är en kanna i handgjort silver, som överlämnats till Svenska Seglarförbundet från
Advokatfirman Vinge KB. Kannan tillhör Svenska Seglarförbundet.

C.2.10.2 Statuter
Kannan skall utdelas av Svenska Seglarförbundet varje kalenderår till den/de manlige seglare (junior eller
senior), som enligt styrelsen för Svenska Seglarförbundet under året gjort den bästa
kappseglingsprestationen. Kannan åtföljes av diplom undertecknat av förbundets ordförande. Kannan får
utdelas endast en gång till samma person.
C.2.11
Tekniska Kommitténs diplom
C.2.11.1 Historik
Priset instiftades 1997 av Svenska Seglarförbundets Tekniska Kommitté.
C.2.11.2 Statuter
Utmärkelsen utdelas varje år till den person eller det företag som under året, genom tekniska erövringar och
stor innovationsförmåga, på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att utveckla svensk segelsport.
Utmärkelsen består av ett diplom med personens eller företagets namn samt TK:s motivering till
utmärkelsen.
TK kan underlåta att utdela utmärkelsen om ingen speciell insats gjorts under året. Utmärkelsen utdelas i
samband med Seglardagen.
C.2.12
Årets arrangör
C.2.12.1 Historik
Utmärkelsen Årets Arrangör instiftades 1995 efter ett förslag från förbundets Arrangörskommitté. Den
klubb som utses erhåller ett diplom och från 1997 även en litografi.
C.2.12.2 Statuter
Utmärkelsen tilldelas den klubb som på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt har arrangerat ett eller flera
kappseglingsarrangemang. I bedömningen skall hänsyn tas till hela arrangemanget, både på
kappseglingsbanan och i land, liksom förberedelser, informationsspridning och presshantering. SSF:s
styrelse utser pristagarklubben efter förslag från Arrangörskommittén.
. Den klubb som erhåller utmärkelsen skall vid lämpligt tillfälle lämna en redogörelse för hur man arbetat
med planerandet och genomförandet av det belönade arrangemanget.
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C.2.13
Halvan
C.2.13.1 Historik
Utmärkelsen Halvan, en halvmodell av en Neptunkryssare, är en gåva från Lennart Runemo och instiftades
på Seglardagen 1999.
C.2.13.2 Statuter
Halvan tilldelas den junioridrottsman/lag som under året erhållit den bästa placeringen på ett VM, EM, JVM
eller JEM. Tävlingarna rangordnas i ordningen VM, EM, JVM och JEM. (Ex om en svensk junior blir 4:a
på ett EM och en annan blir 2:a på ett JEM tillfaller Halvan 2:an på JEM.) Om två seglare /lag når samma
placering ges Halvan till den som är den yngste rorsmannen. VM och EM i Optimistjolle jämställes i dessa
statuter med JVM och JEM i övriga klasser.
Definitionen av junior skall följa SSF:s regler vid varje tidpunkt. I ett lag/besättning skall samtliga
medlemmar vara juniorer. SSF står för gravering som skall bestå av årtal, klass, namn och placering.
När Halvan delats ut tio gånger beslutar SSF:s styrelse om det skall vandra i tio år till eller hängas upp i
förbundets lokaler. Efter 20 år skall priset återlämnas till SSF.
C.2.14
Lyftet
C.2.14.1 Historik
Instiftat av Björn Unger 2002. Priset är i silver i form av en SSF standert.
C.2.14.2 Statuter
Lyftet tilldelas den eller de seglare som genomgått en dramatisk utveckling under året eller gjort ett
imponerande "lyft" inom seglingen. Det vill säga gjort en anmärkningsvärt bra insats, på kappseglingsbanan,
med utgångspunkt från sin nivå.
C.2.15
Årets Tränare
C.2.15.1 Historik
Instiftat av Karlheinz Sauer 2000. Priset är en skulptur föreställande en coach i gummibåt .
C.2.15.2 Statuter
Utmärkelsen Årets Tränare utdelas varje år till den tränare/coach som under året bidragit med värdefull
utveckling av en enskild seglare eller besättning men kan även tilldelas tränare/ledare för ett lag eller en
förening.
C.2.16
Årets Ideella Ledare
C.2.16.1 Historik
Instiftat av Lena Engström och Bernt Öjerborn 2010.
C.2.16.2 Statuter
Utmärkelsen Årets Ideella Ledare utdelas varje år till den funktionär/ ledare som under året bidragit till
utvecklingen av en klubb, förening eller arrangemang men kan även tilldelas funktionär/ledare som främjat
seglingen som helhet.
C.2.17
Sverige winschen
C.2.17.1 Historik
Instiftat av Americas Cup projektet ”Sverige” 1979. Priset är i form av en winsch.
C.2.17.2 Statuter
"Winschen" är ett vandringspris vilket delas ut under JSM till en seglare som är en fin representant för
segelsporten. Det är arrangören av JSM som ansvarar för utmärkelsen och utdelning sker i samband med
arrangemanget.
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