Svenska Seglarförbundets kommunikationsenkät 2018

Q1 Vilken information från Svenska Seglarförbundet är du mest
intresserad av? Flera svar är möjliga.
Answered: 1 081
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Nyheter

65,96%

713

Kappseglingsresultat

47,83%

517

Swe Sailing Team/landslaget

28,58%

309

Kappseglingskalender

53,56%

579

Allsvenskan Segling (SSF:s event)

24,51%

265

JSM (SSF:s event)

16,47%

178

Jr Cup (SSF:s event)

9,62%

104

Klubbadministrationsfrågor

16,28%

176

Klassförbundsfrågor

25,72%

278

Utbildningsfrågor

33,95%

367

Arrangörsfrågor

21,00%

227

Mijöfrågor

13,23%

143

Mätbrev

27,47%

297

Kappseglingsregler

50,79%

549

SSF:s seglarskola

16,56%

179

Barn- och ungdomsfrågor

20,17%

218

Båtplatser

3,98%

43

Parasegling

4,81%

52

Elitsegling

20,07%

Kitesurfing

4,72%

51

Vindsurfing

5,09%

55

SRS-segling

28,21%

305

11,38%

123

Semestersegling

217

5,55%

Annan information:

60

Totalt antal svarande: 1 081
#

ANNAN INFORMATION:

DATUM

1

Vet ej

2018-12-08 13:39
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2

Information från Historiska Utskottet

2018-12-02 23:16

3

Orc

2018-11-29 12:18

4

Info of j70- båtarna.

2018-11-28 08:56

5

Hur trappan upp från nybörjare till elitseglare stöds och tillgängliga möjligheter och intiativ av/för
utövare.

2018-11-27 22:38

6

Vad som görs för att uppmuntra segling hos kvinnor

2018-11-27 19:59

7

Distriktsinformation

2018-11-27 12:52

8

nya ideer och lösningar

2018-11-27 12:15

9

Melges 24 segling!

2018-11-26 21:57

10

.

2018-11-26 21:17

11

O

2018-11-26 20:43

12

Inspiration av seglingens stora OCH små hjältar. Det är viktigt att våra mindre seglare syns mer,
även i udda båtar och äventyr.

2018-11-26 18:29

13

.

2018-11-26 18:13

14

När kurser hålls

2018-11-26 17:41

15

Jag är intresserad av att få löpande information som är viktig att veta som funktionär/arrangör.
Sen hoppas jag att min klubb ger mig information, men om i fall att det brister, så är det toppen
med exempelvis era inbjudningar till seglarträffen samt andra viktiga händelser som kan vara
bra att ha koll på. Därutöver, är det givetvis även trevligt med lite uppdateringar kring hur det
går för våra landslag och andra seglarprofiler som vi har arbetat med.

2018-11-26 17:22

16

Vilka klasser som väljs till OS 2024

2018-11-26 17:16

17

Havskappsegling

2018-11-26 17:04

18

Jag har redan fyllt i denna enkelt för mitt andra barn. Måste man fylla i två gånger?

2018-11-26 17:01

19

Information om Utbildning och coachning

2018-11-26 16:54

20

Mastersegling

2018-11-26 16:53

21

RC Segling

2018-11-26 16:19

22

Det är intressant att få övergripande information, för sen antar jag att klubbarnas företrädare i
sin tur distribuerar ut relevant information, men det är bra om SSF ändå går ut med kallelser till
exempelvis den årliga seglarträffen om i fall att informationsflödet begränsas på klubbarna. Sen
vore det bra om viktig information finns sökbar hos SSF.

2018-11-26 16:16

23

Ingen

2018-11-26 16:15

24

OS-förberedelser

2018-11-26 16:00

25

Moth segling, kull om ni ligger lite i framkant. Moth båtarna är även roliga att titta på för icke
seglare, ta chansen...

2018-11-26 15:57

26

Internationella nyheter

2018-11-26 15:54

27

F18 katamaran

2018-11-25 19:36

28

Saknar stöd från förbundet med verktyg och kunskap för att optimera ORC mätbrev när vi
representerar Sverige på internationella tävlingar. Önskar att förbundet kunde supporta våra
havskappseglings team. Saknar också utbildnings event för medlemmar angående ämnen som
taktik, trim, navigation mm på alla nivåer. Började för 10 år sen och utvecklingen har gått
långsamt pga att jag fått lära mig själv, alla klubbar har inte erfarna seglare att fråga. En
förbunds strategi och material till klubbarna för att locka nya seglare vore också önskvärt.

2018-11-21 15:03

29

Domar och regelnyheter

2018-11-19 18:34

30

Proffs segling, Volvo ocean race /americas Cup

2018-11-19 15:29

31

Master segling

2018-11-19 11:01

32

Främst frågor som rör min roll som styrelsemedlem i distriktsseglarförbund

2018-11-18 18:31

33

Fortbildning mätman

2018-11-17 12:12

34

.

2018-11-17 06:31

35

ORCI och internationell kölbåtssegling

2018-11-17 06:18
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36

Jollesegling

2018-11-16 22:37

37

Mer om båtutveckling och det skall gälla alla typer av seglande farkoster.

2018-11-16 20:01

38

Gastbank

2018-11-16 18:53

39

?

2018-11-16 18:36

40

Internationella nyheter

2018-11-16 17:28

41

Info om verksamhet och kappseglingsresultat i entypsklasserna = breddverksamheten

2018-11-16 16:37

42

-

2018-11-16 16:21

43

Kappsegling i entypsklass exempel: Neptunkryssare, M-båt,

2018-11-16 12:25

44

Tävlings licsenser

2018-11-16 12:21

45

Alla ovan

2018-11-16 12:16

46

Radiostyrt

2018-11-16 11:26

47

U

2018-11-16 10:47

48

Kan sakna tydligare information om när man ska förnya/betala sina avgifter. SRS brev
Rorsmanssertificat mm

2018-11-16 10:46

49

Distriktsförbundsgtågor?

2018-11-16 10:24

50

Gärna exempel på goda exempel gällande sponsring, verksamhetsutvekling och aktiviteter som
riktar sig mot "segling för alla".

2018-11-16 10:12

51

Lyft upp info från klassförbunden. Inbjudan kappseglingar, resultat, reportage.

2018-11-16 09:56

52

I

2018-11-16 09:47

53

Internationella nyheter

2018-11-16 09:37

54

Det vore intressant att få information om resultat och ranking i de olika klasserna.

2018-11-16 09:36

55

Allätare med fokus på kappsegling.

2018-11-16 09:28

56

Kappseglingskalender från VKSF är viktig, men någon central version har jag ingen nytta av.

2018-11-16 09:23

57

Som kölbåtsseglare så tycker jag att det är sällan som jag läser något som berör min typ av
segling. Inget referat från våra ståra entypsklasser eller havskappseglingar.

2018-11-16 09:22

58

Havskappsegling

2018-11-16 09:01

59

Styrelseprotokoll publiceras inte längre

2018-11-16 09:00

60

Marit testar

2018-10-04 10:20
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Q2 Vilken av Svenska Seglarförbundets
kontaktytor/informationskanaler är viktigast för dig? Flera alternativ är
möjliga.
Answered: 1 046

Skipped: 42
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@MastarnasMä...
Facebooksidan
@UngdomsVMse...
Instagramkontot
@swesailingteam
Våra sidor
"Svensk...
Telefonkontakt
med Svenska...
Mejlkontakt
med Svenska...
Vår
förbundskonf...
Vårt
förbundsårsm...
Under SSF:s
utbildningar
På Svenska
Seglarförbun...
0%

10%

20%

30%

40%

50%

SVARSVAL

60%

70%

80%

90% 100%

SVAR

5 / 34

Svenska Seglarförbundets kommunikationsenkät 2018
Webbplatsen svensksegling.se

78,78%

824

E-postnyhetsbrevet "Nyhetsbrev Klubb"

32,22%

337

Facebooksidan @svenskaseglarforbundet

31,26%

327

10,04%

105

Facebooksidan @allsvenskansegling
Facebooksidan @swesailingteam

9,37%

98

Facebooksidan @JuniorSMsegling

5,45%

57

Facebooksidan @JrCupSweden

3,44%

36

Facebooksidan @MastarnasMästare

9,66%

101

Facebooksidan @UngdomsVMsegling

2,01%

21

Instagramkontot @swesailingteam

6,79%

71

Våra sidor "Svensk Segelsport" i Tidningen Båtliv

23,23%

243

Telefonkontakt med Svenska Seglarförbundets kansli/personal

15,39%

161

Mejlkontakt med Svenska Seglarförbundets kansli/personal

25,14%

263

Vår förbundskonferens SeglarTräffen (november)

12,14%

127

Vårt förbundsårsmöte Seglardagen (mars)

5,54%

58

Under SSF:s utbildningar

9,37%

98

På Svenska Seglarförbundets event/kappseglingar

11,47%

Totalt antal svarande: 1 046
#

SAKNAR DU NÅGON KONTAKTYTA/KANAL?

DATUM

1

Jag använder inga informationskanaler mot SSF

2018-12-13 16:08

2

Klassförbund

2018-12-02 14:33

3

Det saknas ett större sökande av kontakt och informerande från förbundets personal, de skulle
gärna kunna vara mer delaktiga.

2018-11-27 22:38

4

Nej

2018-11-27 22:01

5

Här listades en massa kanaler jag inte haft koll på. är besiktningsman, saknar input ifrån Tekn.
kommiteen

2018-11-27 20:45

6

Sailarena Hur kan ni inte ens ha med den i er egen enkät.......??

2018-11-27 15:43

7

Coach

2018-11-27 11:43

8

Nej, det är lätt att ta del av SSF:s info.

2018-11-27 01:05

9

Uppsökande verksamhet/inbjydningsmöjligheter som Optimist för havet mm.

2018-11-26 22:35

10

Ska fundera på det och höra av mig om jag kommer på något.

2018-11-26 18:29

11

Twitter

2018-11-26 18:19

12

SRS Facebook

2018-11-26 17:44

13

Använder ingen av ovanstående

2018-11-26 17:26

14

Jag tittar å ärlighetens namn främst på min klubbs hemsida, men skall försöka att bli bättre på
att även hålla ett öga på SSF.se. Det är bra att ni publicerar information i flödet på Facebook,
för då tar man del av den informationen samt per mail givetvis som är den mest träffsäkra
informationskanalen.

2018-11-26 17:22

15

Tror att ni skulle få fler som följer nyhetsflödet om ni blandade både 'push' samt 'pull'kommunikation. ser bara på hur det fungerar med kommunikationen med skolan att man endast
läser den informationen som skickas direkt till en. Att gå in och leta efter information har man
inte tid med.

2018-11-26 16:39
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16

Kommunikation med srs mätbrevs gubbarna

2018-11-26 16:28

17

En blogg om ex SRS, ORCi.

2018-11-26 16:23

18

Twitter

2018-11-26 16:11

19

Rapportera gärna i Båtliv om viktigare beslut vid ISAF-konferensen

2018-11-26 16:00

20

Det finns ingen bra kanal alls.

2018-11-23 16:36

21

Sailarena.se

2018-11-21 15:03

22

Bra med kontakten via Distriktet med (VKSF)

2018-11-20 23:53

23

En medlemstidning

2018-11-20 23:17

24

Har ej sett sammanställningen av Facebook sidor tidigare. Förslag samla de på hemsidan.

2018-11-20 19:46

25

bra när informationen finns på neutrala plattformar (dvs inte enbart facebook etc)

2018-11-20 14:21

26

Nyhetsbrev E-post

2018-11-19 20:16

27

Search magazine

2018-11-19 15:29

28

Funktionärskanal hade varit bra, den som finns idag fungerar inte bra. Som exempel så skulle
man registrera sig som seglingsledare/tävlingsledare/ mätman/besiktningsman/domare. -Den
registreringen fungerade inte (bl.a. var det inte uppbyggd för att registrera alla funktioner på en
gång) och när man klickade på felanmälningsknappen så verkade det som felanmälan gick
iväg. Men... sen hände inget, absolut inget. Antingen fastnade felmeddelandet hos enperson på
SSF (Mkt bra adress för övrigt: ssf.se) eller så hade det IT-företag som gjort formuläret inte brytt
sig om att testa systemet. Förmodligen är jag därför inte inlagd som disponibel
seglingsledare/besiktningsman, jag bryr mig inte om inte förbundet bryr sig.

2018-11-19 09:10

29

SOF

2018-11-17 19:17

30

tror ej jag får epost nyhetsbrev, kan bero på att jag bytt epostadress

2018-11-17 14:56

31

srs info

2018-11-17 07:59

32

Nej men ni har glömt svenska havskappseglingförbundet

2018-11-17 06:18

33

?

2018-11-16 18:36

34

Gör det mindre krångligt att köpa tävlingslicens!

2018-11-16 17:46

35

Min hemmaklubb GKSS, anordnar ett stort antal seglingar

2018-11-16 15:00

36

Nej

2018-11-16 14:16

37

Det finns ingen uppenbar kanal där vi som har klassbåtar kan ha en öppen dialog med SSF
och ta del av information gällande klassförbunden.

2018-11-16 12:28

38

Y

2018-11-16 10:47

39

Använder ingen av dessa

2018-11-16 10:46

40

Sailarena

2018-11-16 10:43

41

Mer nyheter om kitesurfing.

2018-11-16 10:28

42

Lokala fysiska informationsmöten som i enskilda frågor som inte är knutna till Träffen och
Seglardagen eller liknande mass-event.

2018-11-16 09:40

43

Facebooksidan SRS-segling saknas ovan. Avs tryckta publikationer så läser man Search
Magazine, Båtliv återvinner man så snart den landat i brevlådan.

2018-11-16 09:34

44

Facebook Svenska vindsurfingförbundet

2018-11-16 09:32

45

Uppskattar SRS-gängets Facebooksida :-)

2018-11-16 09:31

46

Sluta med sidorna i Båtliv. Den tidningen är till för motorbåtar.

2018-11-16 09:23

47

RC segling, radiostyrd

2018-11-16 09:20

48

Skulle helst vilja att ni byter bort tidningen Båtliv, som för mig är en tråkig tidning. Kan ni inte
jobba med Search eller Kryssarklubben som har segling som naturlig del i tidningen. Båtliv
känns inte som en seglingstidning. Om SSF betalar för dessa sidor tycker jag att det är bättre
att "sponsra" en seglingsinriktad tidning,.

2018-11-16 09:13

49

Inne av dem då det ger ungdomsverksamhet och mindre klubbar väldigt lite

2018-11-16 09:10

50

Sailarena borde utvecklas till att bli ännu mer pedagogisk/intuitiv och enkelt sökbar

2018-11-16 09:01

51

Marit testar

2018-10-04 10:20
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Q3 Var läser du nyheter om svensk segling? Flera svar möjliga.
Answered: 1 060

Skipped: 28

Svenska
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Svenska
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Svenska
Seglarförbun...
Min klubbs
webb/faceboo...
Mitt
distriktsseg...
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klassförbund...
Search
Magazine...
Tidningen
Båtliv (Sven...

Blur.se

På Kryss till
rors...
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Svenska Seglarförbundets webbplats svensksegling.se

68,68%

728

Svenska Seglarförbundets facebooksida @svenskaseglarforbundet

30,94%

328

Svenska Seglarförbundets E-postnyhetsbrev "Nyhetsbrev klubb"

28,68%

304

Min klubbs webb/facebooksida

26,70%

283

Mitt distriktsseglarförbunds webb/facebooksida

6,79%

Mitt klassförbunds webb/facebooksida

22,64%

240

Search Magazine (tidning/webb/nyhetsbrev/facebooksida)

40,57%

430

Tidningen Båtliv (Svenska Båtunionens medlemstidning)

36,79%

390

Blur.se

22,36%

237

På Kryss till rors (Kryssarklubbens medlemstidning)

15,47%

164

Totalt antal svarande: 1 060
#

ANNAN NYHETSKANAL:

DATUM

1

Hamnen.se

2018-12-02 14:33

2

Hamnen.se

2018-11-28 21:12
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3

KSSS hemsida och aktiva individers sociala medier

2018-11-27 22:38

4

Har inte tagit del av så mycket info

2018-11-27 16:25

5

SHFs hemsida

2018-11-27 13:50

6

”No Crew” Short Handed Sail Racing @facebook (Jimmy Hellberg mfl) Samt ksss.se

2018-11-27 08:56

7

Grapevine.

2018-11-26 18:29

8

Facebook

2018-11-26 17:44

9

Svenska kryssarklubbens hemsida

2018-11-26 17:30

10

Man tittar främst på sin klubbs sida, men jag håller även ett öga i bland då och då på vissa
båtklassers hemsida också som jag har arbetat med eller som är av intresse att följa.

2018-11-26 17:22

11

Andra bloggar

2018-11-26 17:04

12

www.sittbrunnen.se/curres blogg

2018-11-26 16:23

13

Oftast blir det att jag följer min klubbs facebooksida samt information per mail. Sen tittar man på
övrigt när det kommer upp i Facebookflödet.

2018-11-26 16:16

14

Odyssé, sxk- medelhavs tidning

2018-11-26 13:08

15

Svenska kryssarklubbens hemsida

2018-11-25 10:29

16

Sailinganarchy, Scuttlebut, world sailing sailing.org

2018-11-23 17:38

17

Mest via utländsk media.

2018-11-23 16:36

18

Har inte Facebook

2018-11-21 17:28

19

Tvingas skriva i alla fönster för att kunna skicka in!

2018-11-21 15:03

20

Teamens egna Facebook och Instagram-sidor

2018-11-20 20:01

21

Flera andra siter och facebooksidor.

2018-11-19 16:15

22

Hamnen.se

2018-11-19 16:11

23

Seglarnas privata instagrams

2018-11-19 15:29

24

Andra sajter/tidningar som ex. Voiles et Voiliers, Voile Magazine, Hamnen.se (liksom Båtliv för
mkt motorbåt), Seilmagasinet.no, Yachting World, SailingAnarchy, Instagram

2018-11-19 08:44

25

no-crew.se

2018-11-17 07:59

26

Facebook No-crew

2018-11-16 17:45

27

no-crew på Facebook, Tangosailing.nu

2018-11-16 15:40

28

Viktigt att det finns kanaler även för oss som inte är med i sociala medier.

2018-11-16 13:16

29

Direkt hos seglarna själva

2018-11-16 12:02

30

Landslagsspelarnas privata Instagram konton

2018-11-16 11:55

31

KSSS.se

2018-11-16 11:48

32

blandade FB kanaler

2018-11-16 11:09

33

Y

2018-11-16 10:47

34

ksss.se

2018-11-16 10:46

35

Hamnen.se

2018-11-16 09:58

36

Andra klubbars webb/facebooksidor

2018-11-16 09:55

37

World Sailings web plats, internationella klassförunds webbplatser, utländska webbplatser som
inte är organ för internationella organisationer, utländska bloggar.

2018-11-16 09:40

38

Seglarbloggar, Facebook sidor från olika seglare och team, fysiska träffar hos KSSS

2018-11-16 09:37

39

Facebook No Crew, Facebook Kappseglingsregler

2018-11-16 09:34

40

Hamnen.se

2018-11-16 09:18

41

Livetombord, internationella magazin via Readly

2018-11-16 09:10

42

Hamnen.se

2018-11-16 09:03

43

Blur överlägsen

2018-11-16 09:01
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44

Marit testar

2018-10-04 10:20
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Q4 Vad tycker du om Svenska Seglarförbundets webbplats
svensksegling.se?
Answered: 1 047

Skipped: 41

(ingen etikett)

0

1

2

3

VARKEN NÖJD
ELLER
MISSNÖJD

4

5

MYCKET
MISSNÖJD

7

8

9

GANSKA
NÖJD

(ingen
etikett)

6,59%
69

37,73%
395

#

EV. SYNPUNKTER:

DATUM

1

Förbättringspotential

2018-12-03 18:58

2

Lite rörigt och svårnavigerad.

2018-12-01 20:11

3

Skulle önska tätare uopdateringar

2018-11-29 15:47

4

Lite trög navigerad

2018-11-29 10:50

5

svår att hitta i

2018-11-28 23:18

6

Lite rörig logik hur man ska hitta fram till tex mätbrev tex

2018-11-28 21:08

7

Krånglig att hitta på. Lättare googla SSF och sidan man vill komma till.

2018-11-28 21:01

8

Saknar kostnader för utbildningar.

2018-11-28 12:05

9

Tycker det kan vara svårt att hitta saker. Mycket scrollande och klickande.

2018-11-28 10:10

10

Den fungerar bra för kontakt och för att följa SSFs satsningar men är inte alltid aktuell och det
saknas klassöverskridande relevant info i många fall.

2018-11-27 22:48

11

Svårt att hitta det man söker

2018-11-27 22:20

12

Svårt och navigera till kappsegling och tekn kommiteen

2018-11-27 20:49

13

Svårt att hitta SRS mätbrev

2018-11-27 20:13

14

Skulle uppskatta en luftigare webbplats. Mycket på första sida

2018-11-27 20:02

15

Den är rörig att hitta på

2018-11-27 18:19

16

Lite pyssligt att snabbt hitta giltiga SRS-tal.

2018-11-27 17:59

17

Det är svårt att komma till klassförbundens hemsidor. Det var enklare i tidigare versioner.

2018-11-27 16:44

18

rörig efter omplacering till idrott online

2018-11-27 14:58

19

Sökfunktionen då man söker efter nåt specifikt borde vara bättre. Lång väg att vandra i "trädet"
för att hitta det man söker, kanske en något plattare eller uppdelad hemsida - olika "hemsidor"
för det som riktar sig till "klubb" - "arrangör" - "kappsegling" m.m Sen är den stora HEMSIDAN
mer en väg in och man kan ha annan struktur än IOLś egen på dom

2018-11-27 14:54

20

För en van person, inga större problem, men en nybörjare har stora problem att navigera sig
fram

2018-11-27 14:45
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21

Svårnavigerad

2018-11-27 13:15

22

Den är för rörig!!!

2018-11-27 09:46

23

Lite rörig och inte helt lätt att se processen för mätbreven och få konfirmation på när de blivit
godkända.

2018-11-27 08:57

24

Svår orienterad

2018-11-27 08:18

25

Svår sida att navigera sig igenom. Ex när man söker efter licens eller mätbrev.

2018-11-26 23:24

26

Struktur, sökbarhet

2018-11-26 22:13

27

Det är för stor oordning på menyer, svårt att förstå uppdelningen "För båtägare" och För
klasser"

2018-11-26 21:03

28

Upplever hemsidan som rörig med för många träd och grenar..

2018-11-26 21:03

29

Lite väl mycket fokus på elittävlingar och resultat dock!

2018-11-26 20:49

30

Svårnavigerad

2018-11-26 20:41

31

Den är väldigt stor och svår hittad

2018-11-26 20:15

32

Svårnavigerad. Många gånger hittar jag inte det jag söker efter. Kanske skulle länkar
korskopplas så att man lätt hittar oavsett vilka associationsbanor man har. Nu minns jag inte om
det finns ett webbplatsträd/webbkarta när jag skriver detta i mobilen.

2018-11-26 19:24

33

Det är mycket komplicerat att hitta till rätt sida med den information man vill ha ibland. Särskilt
resultat från regattor.

2018-11-26 19:07

34

Ibland svårnavigerad

2018-11-26 18:14

35

Dåligt mobilanpassad sist jag försökte använda den

2018-11-26 18:06

36

Ojämn uppdatering, när kurser väl kommer upp är de fulltecknade

2018-11-26 17:50

37

Strukturen kring mätbrev SRS och ORCi flikarna skulle kunna göras mer strukturerade. I övrigt
bra tycker jag.

2018-11-26 17:50

38

Rörigt och svårt att hitta

2018-11-26 17:49

39

För mycket fokus på OS klasser. Det finns andra båtklasser/klassförbund som är mycket aktiva

2018-11-26 17:48

40

Sällan inne

2018-11-26 17:45

41

Tycker det är väldigt svårt att hitta, samt att nyheter ofta inte är nyheter. Behöver vara snabbare
kommunkiation.

2018-11-26 17:40

42

Svårnavigerad

2018-11-26 17:31

43

svårt att hitta information många döda länkar

2018-11-26 17:06

44

Svårt att hitta rött

2018-11-26 16:53

45

Mycket bra information att hämta. Saknar dock en "resultat-site" som länkar till alla aktuella
regattor. Såväl nationellt som internationellt

2018-11-26 16:32

46

Svårt att hitta information.

2018-11-26 16:23

47

Svårt att hitta

2018-11-26 16:05

48

Något svårt att hitta till tränarbutbildningar och anmälan till dessa. Söker man på "tränare grön"
kan man exempelvis få upp andra utbildningar än om man söker på "Tränare Grön" med stora
bokstäver.

2018-11-26 15:54

49

Hela IOL plattform känns lite omodern, men fungerar. Otydlig sökfunktion, man klickar sig bäst
fram, men det kan vara svårt att hitta tillbaka till information då mycket ligger i små länkar
inbakat i text.

2018-11-26 08:34

50

Större tydlighet med uppdaterad info.

2018-11-25 19:50

51

Otroligt rörig med många olika rubriker. Svårt att hitta rätt info

2018-11-25 14:12

52

Inkomplett, saknar information för och om "vanliga" seglare eller är svenska seglarförbundet
bara till för elitsatsning?

2018-11-23 19:26

53

Rörig, sena nyheter, saknar RSS

2018-11-23 16:40

54

Svår navigerad, hittar knappt till mätbrev och ändå är jag Dataingenjör.

2018-11-21 15:06

55

Ligte svårnavigerad

2018-11-21 11:07

56

Svårt att hitta rätt

2018-11-21 06:09
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57

Snårig o svår att navigera på.

2018-11-20 23:20

58

Snabbare med resultat

2018-11-20 22:39

59

Den är ibland lite rörig och hur man hittar till det man vill är inte alltid självklart...

2018-11-20 20:41

60

Svårnavigerad

2018-11-20 20:10

61

Svårt att hitta många gånger och dåligt uppdaterad på vissa sidor.

2018-11-20 20:09

62

Ofta ej uppdaterad. Svår att hitta i

2018-11-20 20:00

63

rörigt i delen kappsegling mätbrevssidan funkar dåligt i flertalet browsers (kommer alltid till
optimist)

2018-11-20 19:30

64

Kan vara svårt att hitta info i sök-kedjor

2018-11-20 17:34

65

Hemsidan borde uppdateras oftare. Viktigt varje gång man besöker hemsidan, att det har hänt
något nytt och intressant.

2018-11-20 07:41

66

Rörig navigering men relevant innehåll

2018-11-19 20:20

67

Vissa saker (som arrangörsfrågor) var enklare att finna på gamla sidan.

2018-11-19 18:37

68

inte alltid så lätt att hitta alla bra info

2018-11-19 16:12

69

ibland svårt att hitta fram till rät svar, en sökfunktions som är väl fungerande vore toppen

2018-11-19 15:46

70

Svårt att hitta. Ej intuitiv.

2018-11-19 15:12

71

Svår att hitta på

2018-11-19 12:03

72

svårt att hitta kappseglingskalender med länkar till NOR

2018-11-19 11:03

73

Svårnavigerad!

2018-11-18 22:20

74

Mycket information = bra Svårt att hitta informationen man söker = mindre bra

2018-11-18 18:13

75

Svårt att hitta info, många försök innan det blir rätt. Kanske kan ni arbeta med hur info taggas
på fler sätt utifrån vad användare kan tänkas vilja veta?

2018-11-18 15:42

76

Svårnavigerad hemsida

2018-11-18 13:28

77

fortfarande svår att navigera där.

2018-11-18 11:45

78

Kan vara svårt att hitta viss info.

2018-11-18 07:53

79

Svårt att hitta

2018-11-17 19:25

80

Det är väldigt knöligt att hitta den information man söker.

2018-11-17 16:28

81

Svårnavigerad.

2018-11-17 14:11

82

Inte helt lättnavigerad

2018-11-17 10:50

83

Krånglig, svårt att hitta info, långsam

2018-11-17 08:00

84

Den är mycket svårnavigerad och för mig ologisk.

2018-11-17 06:20

85

Rörig struktur kring mätbrev

2018-11-17 05:55

86

Det är lite oklart hur man ska ta sig fram om man är ny på hemsidan.

2018-11-16 23:53

87

Mycket svårnavigerad, hopplöst att hitta det man söker

2018-11-16 23:32

88

Jag tycker det är relativt svårt att hitta det man letar efter då man måste söka helt rätt för att få
fram det.

2018-11-16 22:41

89

Svårnavigerad. Menysystemet borde ses över. Det är irriterande att man behöver klicka i
vänster meny för att hitta vidare. Det känns som att menysystemet är icke-standard.

2018-11-16 21:19

90

Lite svårt att hitta

2018-11-16 21:03

91

Svårnavigerad

2018-11-16 20:20

92

Krångligt att köpa tävlingslicens.

2018-11-16 17:47

93

Svårt att hitta. Dålig sökfunktion. Man får för många träffar på gamla artiklar

2018-11-16 17:09

94

Det är svårt att hitta just den infon jag söker.

2018-11-16 16:23

95

Lite svår att hitta det man söker, tex sånt som rör srs / ord mätetal och mätbrev.

2018-11-16 16:18

96

Inte uppbyggd efter min logik. En del svårt att hitta.

2018-11-16 16:08

97

Lite rörig och inte helt logisk

2018-11-16 15:32
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98

Svårnavigerad

2018-11-16 15:08

99

Det går inte att söka på hemsidan. Går man ur hemsidan och iställer gör samma sökning på
Google, då hittar man för det mesta det som man söker.

2018-11-16 15:02

100

Rörig

2018-11-16 15:01

101

Svårt att hitta det man söker och många sidor är dåligt uppdaterade vilket bla kan se på årtal i
rubriker etc.

2018-11-16 14:34

102

Lite rörig, svårt med länkarna

2018-11-16 14:09

103

Var ett tag sedan jag var inne

2018-11-16 13:32

104

Sökfunktion saknas

2018-11-16 12:31

105

går nästan aldrig in där

2018-11-16 12:06

106

Något oöverskådlig och har tidvis varit svår att hitta i.

2018-11-16 12:05

107

Ingen överblick Svårt att hitta Många klick för att komma till informationen

2018-11-16 11:58

108

Krångligt att hitta ibland, t.ex. info om Division 1. Sailarena var krångligt också, men kanske
inkörningsproblem.

2018-11-16 11:54

109

Svårnavigerad

2018-11-16 11:40

110

Svårnavigerad sida.

2018-11-16 11:16

111

Svårt att hitta det man söker

2018-11-16 11:12

112

Väldigt rörig

2018-11-16 10:48

113

SRS delen är ofta svårnavigerad

2018-11-16 10:48

114

Lite svårnavigerad ibland

2018-11-16 10:21

115

Svårt att använda Sail Arena

2018-11-16 10:19

116

Tittar inte så ofta på den

2018-11-16 10:16

117

Extremt svårt att hitta det man söker efter.

2018-11-16 10:11

118

Enklare spår för klubbadministratörer

2018-11-16 10:10

119

Svårt att hitta till live-sändningar av Allsvenskan mm

2018-11-16 10:08

120

Vissa saker är svåra att hitta, strukturen är inte alltid självklar. Men för det mesta hittar man det
man söker.

2018-11-16 09:56

121

När man väl lärt sig hitta är den bra, men det finns enhel del som inte längre är aktuellt,
behöver uppdateras

2018-11-16 09:50

122

Svårnavigerad o specielkt SRS tabellen att hitta o hitta i

2018-11-16 09:49

123

Extremt svårt att hitta. I somras var vi arrangörer och informationen om licens var extremt dålig.
Överhuvud taget är siten rörigt konstruerad.

2018-11-16 09:48

124

Svårbegripligt, hittar nästa aldrig det jag söker . Och hittar jag det , är det nästan omöjligt att
hitta tillbaka dit

2018-11-16 09:47

125

Fullständigt kaos... Trist och ointressant.

2018-11-16 09:43

126

Svårt att veta vart jag skall hitta information. Registreringen var ju hemskt svår att göra i våras,
flera i vårt klassförbund klarade de inte utan hjälp

2018-11-16 09:41

127

Ibland är det svårt att hitta surfa runt då länkar inte fungerar eller går i cirkel, svårast har jag
haft att hitta till allsvenskans liverapportering och resultat

2018-11-16 09:40

128

Dåligt uppdaterad. Lyckades t ex inte läsa något vettigt om Allsvenskan o Marstrand.

2018-11-16 09:40

129

Mycket rörig hemsida

2018-11-16 09:36

130

Svårnavigerad och svårt att hitta vad man söker. Sökfunktionen är dålig.

2018-11-16 09:34

131

Svaren finns nog men jag har svårt att finna den.

2018-11-16 09:32

132

Det kan vara lite svårt att hitta det man söker. Man vet att det finns men inte var.

2018-11-16 09:29

133

Styrdokument exv riktlinjerna för kappsegling och sanktion kunde vara lättare att finna

2018-11-16 09:25

134

Det skrivs för lite nyheter på hemsidan. Lite för fokuserade på just SSFs verksamhet. Missar
seglingen i stort.

2018-11-16 09:20
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135

Svårt att hitta i den

2018-11-16 09:19

136

En av era viktigaste uppgifter måste vara hur utvecklar vi seglingen i Sverige, fler seglare. Hur
gör olika klubbar för att lyckas med detta. Detta är ju grunden sen kommer kappsegling

2018-11-16 09:18

137

Även om jag tycker att jag är ganska insatt så har jag alltid svårt att hitta fram till t.ex SRS
mätbrev, första rubrikerna/flikarna skulle kunna vara bättre

2018-11-16 09:17

138

De olika delarna behöver uppdateras mer regelbundet.

2018-11-16 09:17

139

Helt omöjligt att hitta saker på hemsidan

2018-11-16 09:14

140

Långsam! Enklare gränssnitt för SRS och ORC, Behåll alla gamla mätbrev.

2018-11-16 09:07

141

Well, det är ju inte den mest användarvänliga sidan jag stött på.

2018-11-16 09:06

142

Tycker den kan vara lite otydlig att hitta fram det man vill till på.. svårt att precisera varför

2018-11-16 09:06

143

Tycker att det är lite svårt att hitta saker i bland

2018-11-16 09:04

144

Missar många stora nyheter

2018-11-16 09:03

145

Kan upplevas som lite rörig.

2018-11-16 09:03

146

Mycket svårnavigerad

2018-11-16 09:01

147

Marit - man hittar ingenting

2018-10-04 10:22
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Q5 Vad tycker du om Svenska Seglarförbundets facebooksida
@svenskaseglarforbundet?
Answered: 1 039

Skipped: 49

(ingen etikett)
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6
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9
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etikett)

4,91%
51

20,40%
212

#

EV. SYNPUNKTER:

DATUM

1

Använder inte FB

2018-12-01 20:11

2

Går sällan/aldrig in på FB.

2018-11-28 21:01

3

Nyheterna är ofta fint skrivna, från vår sida är det dock inte så många som följer. Kanske i brist
på information angående våra klasser. Ibland är det toppen, men lite närmare kontakt och
samarbete är önskat.

2018-11-27 22:48

4

har ej facebook.

2018-11-27 11:21

5

Undviker sociala medier, i synnerhet Facebook

2018-11-27 10:30

6

Tittar inte så ofta

2018-11-26 20:49

7

Integritetskränkande att använda facebook

2018-11-26 20:41

8

Är egentligen ingen kompis med Facebook alls, för jag har ingen egen kontroll. FB gör som den
själv vill. Men ganska bra för snabba nyheter såsom MM.

2018-11-26 19:24

9

använder/läser inte facebook

2018-11-26 17:48

10

Sällan inne

2018-11-26 17:45

11

Som ovan

2018-11-26 17:40

12

Fler uppdateringar vore positivt Blänk för viktiga händelser / nyheter i klassförbund, distrikt och
internationella händelsr

2018-11-26 17:06

13

Alldeles för mycket fokus på elit. Har avbokat mig från denna.

2018-11-26 16:23

14

Håller mig borta från facebook

2018-11-26 16:03

15

Har precis börjar följa

2018-11-26 16:02

16

Facebook är generellt sett uselt. Sluta använda det. Satsa mer på er webb.

2018-11-23 16:40

17

Är aldrig där, ser bara flödet.

2018-11-21 15:06

18

Sidan har för smalt fokus. Jag tycker sidan skall belysa viktiga händelser ALLA klasser som
finns inom svensk segling!

2018-11-20 22:13

19

Bra med mycket uppdateringar

2018-11-20 20:41

20

Ibland gamla "nyheter".

2018-11-20 20:02
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21

ganska mycket elit i perioder

2018-11-19 16:12

22

Förstår genomslaget men att sätta sig så intimt i knät på ett företag som bara är intresserad av
att rippa information är säkerhets/intrigitetsmässigt vansinne.

2018-11-19 09:16

23

Har inte uppfattat den som användbar, passerar i flödet.

2018-11-18 15:42

24

Okej

2018-11-17 10:50

25

Ni kan inte förutsätta att alla använder Facebook. Allt som publiceras där måste finnas på
webbplats.

2018-11-17 05:55

26

Undvuker Facebook så mycket som möjligt

2018-11-16 23:32

27

Jag anser inte att facebook ska användas för någon form av föreningsinformation. Det finns
webb, mail och forum som ska nyttjas till sådant.

2018-11-16 21:19

28

Har inte använt. Men är enormt nöjd med FB/kappseglingsregler

2018-11-16 17:09

29

Har tagit ett aktivt beslut att inte använda FB längre

2018-11-16 14:34

30

Lite för mycket kappsegling ibland

2018-11-16 14:26

31

hade vart kul med mer uppdateringar kring svensk segling/svensk seglare även när det inte är
från regattor som är direkt knutna till SSF eller seglare som är med i landslaget

2018-11-16 12:06

32

Dåligt med info om annat än elitsegling

2018-11-16 11:58

33

ser aldrig på den

2018-11-16 10:37

34

Kommer sällan något... Lite trafik på sidan...

2018-11-16 10:34

35

Efter Cambridge Analytica skandalen kommer jag aldrig använda Facebook. Det tycker jag inte
Seglareförbundet skall göra heller!

2018-11-16 10:11

36

Ta bort reklamen fån facebook så kan jag tänka mig att använda sidorna

2018-11-16 10:10

37

Samma som ovan

2018-11-16 10:08

38

Mer uppdateringar

2018-11-16 09:56

39

Tycker flödet är för sällan

2018-11-16 09:40

40

2018-11-16 09:40

41

Kollar den sällan då den mest fokuserar på kappsegling på "elitnivå" vilket riktar sig till de större
klubbarna. Borde kunna vara en kanak för större massan som ej seglar och mindre klubbar. Här
finns ju volymen av presumtiva seglare. Vad är er strategi för FB?

2018-11-16 09:18

42

Använder inte FB

2018-11-16 09:03

43

bla bla bla

2018-10-04 10:22
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Q6 Vad tycker du om Svenska Seglarförbundets nyhetsbrev
"Nyhetsbrev klubb"?
Answered: 1 040

Skipped: 48

(ingen etikett)
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9
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5,96%
62

23,46%
244

#

EV. SYNPUNKTER:

DATUM

1

Formatet känns gammalmodigt

2018-11-26 17:40

2

Känns sällan relevant för mig

2018-11-26 17:06

3

Kan göras mycket mer och bättre

2018-11-26 15:56

4

Denna borde direktkommuniceras till fler medlemmar. Borde vara lättare att hitta vart man kan
registrera sig för nyhetsbrev. Kanske en knapp på startsidan?

2018-11-26 08:34

5

Mail känns som en omodern informationskanal

2018-11-24 12:13

6

Det mesta har man redan läst när nyhetsbrevet kommer.

2018-11-22 19:06

7

s

2018-11-21 15:06

8

För min del blir det mest repetition då det oftast är samma som läggs ut på fb, men säkert bra
för de som inte följer sociala medier

2018-11-20 20:41

9

Nyhetsbrevets namn borde ge bilden av att det avser hela seglar Sverige... exempelvis även
klassförbunden. Kanske borde namnet istället vara "Nyhetsbrev Svensk segling"?

2018-11-20 07:41

10

ganska mycket elit i perioder

2018-11-19 16:12

11

Ointressant, hamnar numera i spamfiltret

2018-11-19 15:35

12

Det är för långt, för många nyheter i samma mejl.

2018-11-17 13:54

13

Inte alltid så intressant

2018-11-17 10:50

14

Visste inte att det fanns. Kan man prenumerera på det?

2018-11-16 14:34

15

Kommer för sällan!

2018-11-16 11:58

16

ser aldrig på den

2018-11-16 10:37

17

Skulle kunna ha ett djupare innehåll

2018-11-16 10:12

18

Sällan det angår just vår klubb. Jag är kassör.

2018-11-16 10:10

19

Ganska ointressant om man följer Facebook och hemsida. gamla nyheter..

2018-11-16 10:03

20

Får inte det.

2018-11-16 09:56

21

får/läser ej

2018-11-16 09:40
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Informationskanal, men inte så inspirerande.

2018-11-16 09:20

23

Har aldrig fått det

2018-10-04 10:22
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Q7 Hur nöjd är du generellt med informationen från Svenska
Seglarförbundets kansli?
Answered: 1 044

Skipped: 44

(ingen etikett)

0

1

2

3

VARKEN NÖJD
ELLER
MISSNÖJD

4

5

GANSKA
MISSNÖJD

6

7

9

GANSKA
NÖJD

(ingen
etikett)

7,76%
81

34,29%
358

#

EV. SYNPUNKTER

DATUM

1

Jag har haft problem med inloggning för administration, men tror det har löst sig nu.

2018-11-30 11:43

2

Kappseglingskalendern är svår överskådlig

2018-11-28 10:09

3

Det skulle vara bra med bättre framförhållning. Magnus Grävare mm är i många fall dåliga på
att komma med snabba svar och saker som skulle kunna klaras upp snabbt drar ofta ut på
tiden. Utskick är ofta fint skrivna och tydliga, men uppföljning och utvärdering av t.ex.
redovisningar har varit bristfällig.

2018-11-27 22:48

4

Har kontakt med Pia på VSDF i Göteborg då och då, med Tommy Anderssson i Tekn.
kommiteen ibland

2018-11-27 20:49

5

Svårt att hitta information om de stora evenemangen, som VM i Köpenhamn.

2018-11-27 16:44

6

lätt att få kontakt och svar, mer detaljerad info i förhand om sailarena hade varit bra

2018-11-27 14:58

7

Rör aldrig våra klasser!

2018-11-27 06:59

8

Om 5 år går jag i pension. Då kan jag engagera mig mer förhoppningsvis.

2018-11-26 22:49

9

Generell och Riktad Klassförbundsinfon upplever jag saknas.

2018-11-26 21:03

10

Kunde ha varit mer.

2018-11-26 19:24

11

Jag får ofta snabb hjälp via mail så det brukar fungera.

2018-11-26 17:50

12

Snabba effektiva svar och vänliga hänvisningar

2018-11-26 17:06

13

Hur ser man att info kommer från kansliet specifikt?

2018-11-26 16:09

14

Personalen är mycket vänliga och hjälpsamma.

2018-11-26 15:59

15

De har haft mycket god service i alla frågor som vi fått besvarade. Snabb handläggning och god
hjälp.

2018-11-26 08:34

16

Det har blivit mycket bättre de senaste åren. Fortsätt så! Bra med artiklar och länkar till resultat
på viktiga internationella kappseglingar.

2018-11-22 19:06

17

Svårt att få tag på mätman.

2018-11-21 15:06

18

På många områden är det toppen, medans andra områden ofta står still

2018-11-20 20:41

19

Skulle va bra om informationen från förbundet var kopplat till medlemskapet i klubben

2018-11-20 20:10
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Hackar på mindre klasser. Pratar om bredd i seglingen men gör/agerar precis tvärt om.
Representanter på regattorna uppför sig dumt, uppmuntrar till fusk ( så länge domaren inte ser
är det ok) därefter pratar man om fair sailing.... hänger inte ihop

2018-11-20 20:00

21

Då jag är både vanlig medlem, medlem i klubbstyrelse, medlem i distriktstyrelse, samt
funktionär är det svårt att veta i vilken roll jag mottager information. Det skulle vara bra att i
varje mejl få veta vilka roller som information skickas till så att vi får ännu bättre förutsättning för
kommunikation internt i styrelserna.

2018-11-19 18:37

22

Det finns att hitta för den som vill. Dock sällan man springer på info från förbundet utan att
aktivt söka den..

2018-11-19 15:35

23

När man hamnat i direktkontakt med kansliet fungerar det bra.

2018-11-19 09:16

24

När man vänder sig till kansliet får man alltid hjälp, bra och serviceinriktat

2018-11-18 18:13

25

-

2018-11-16 17:09

26

Det har blivit bättre sista året sedan Patrik började, tack.

2018-11-16 16:18

27

saknar bra information om tillgängliga kappseglingar och resultat från dessa på ett ställe

2018-11-16 15:27

28

Får ej information

2018-11-16 14:09

29

ganska enkelspårig/fokus enbart på vissa seglare och klasser. dålig bredd tyvärr, som övrigt i
förbundet :(

2018-11-16 12:06

30

Dåligt med info som når fram till mig!

2018-11-16 11:58

31

Underbemannat och rörigt när det gäller mätbrev Har blivit bättre men en bit kvar

2018-11-16 10:58

32

När man väl hittar den

2018-11-16 10:48

33

inga synpunkter

2018-11-16 10:37

34

Svårt att få tag i personalen

2018-11-16 10:26

35

Ni är grymt snabba att återkoppla på mail.

2018-11-16 10:14

36

Det är inte helt relevant för mig. Jag önskar mer fokus på barn- och ungdomsverksamhet.

2018-11-16 09:59

37

Har inte den kontakten.

2018-11-16 09:56

38

Får ingen information

2018-11-16 09:56

39

Personlig kontakt var bra när man skulle få hjälp att sanktionera!

2018-11-16 09:41

40

har ingen kontakt

2018-11-16 09:40

41

Anders Larzon var lite sen med att svara på frågor om webkursen Kappseglingsregler, fick
påminna 3 ggr innan något hände. annars bra

2018-11-16 09:06

42

Har aldrig haft kontakt

2018-10-04 10:22
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Q8 Hur ser du på Svenska Seglarförbundets
kommunikation/information? Dela gärna dina tankar och idéer här.
Answered: 163

Skipped: 925

#

SVAR

DATUM

1

saknar möjlighet till att i nyhetsbreven kunna styra prenumerationen till det som är av mitt
intresse, dvs riktad prenumeration

2018-12-13 16:10

2

Saknar engagemang för klassförbund som inte seglar OS.

2018-12-05 15:24

3

För mig oss fungerar det bra och det man vill ta reda på är ju ganska lätt genom att maila och
ringa så får man alltid ett trevligt svar. Tack för att ni gör ett bra jobb.

2018-12-03 16:31

4

Fler reportage. Regelgenomgångar på nätet

2018-11-29 15:47

5

Vi som tillhör de mindre klassförbunden (Cumulus) ställer oss ibland frågan - vad får vi för
pengarna ? 2,000 SEK/år

2018-11-29 15:31

6

Som klubbledare får man ju ganska mycket info från SSF. Sämre är det för "vanliga"
medlemmar. Jämför t.ex. Båtunionens eller SXKs medlemmar som alla får tidning hem. SXKs
På Kryss var förr i tiden ganska välfylld med kappseglingsreportage och resultat. Kanske läge
för samarbete?

2018-11-29 13:53

7

För mycket elitinriktad.

2018-11-28 21:01

8

Korta inlägg om framgångsrika föreningar är trevligt att ta del av. Seglarträffen 2018 var mycket
givande (kan bero på att jag är ny i sammanhangen)

2018-11-28 12:05

9

Behöver bättra sig, finner en del från elitverksamheten men inte mycket för övrigt.

2018-11-28 10:10

10

OK

2018-11-28 08:43

11

I översikt är det helt okej, men det skulle inte skada med lite mer personlig touch på
kommunikation och information. Många av våra aktiva känner sig inte speciellt delaktiga eller
sedda i förbundet. Det har skapats en del problem och frustration på grund av bristande
uppmärksamhet både från vår sida och SSF, jag tror vi kan bli bättre på att samarbeta och se
till att aktiva känner sig delaktiga och vill vara med.

2018-11-27 22:48

12

Tycker hemsidan är bra. Har både nyheter och är en infobank, dvs man hittar dokument,
protokoll, beskrivningar mm. Bra foto och känns som man täcker in både elit och bredd.

2018-11-27 22:16

13

Ju mer destobättre. Är en dålig anväändare av Facebook

2018-11-27 20:49

14

Marknadsför era kanaler i sociala medier. Ska börja följa swesailingteam nu.

2018-11-27 20:13

15

Vill inte ha nyhetsbrev via mail

2018-11-27 18:19

16

Ända gången jag skrivit något till er fick jag inget svar så det finns nog lite att jobba på.

2018-11-27 16:47

17

Alltså updateringen av hemsidan är väl ganska klen på sina håll SRS rankingen för 2018 är inte
publicerad vad jag kunnat se Snart 1'a advent....

2018-11-27 15:45

18

Eftersom jag är mer aktiv och söker information så tycker jag det fungerar ganska bra. Det som
jag saknar som organisationsledare i klubb och distrikt är mer detaljerad och sammanställd,
information i PDF(mailbart format) som jag kan sprida inom klubben och bland distriktets
klubbar , då den efterfrågas. Utan att alltid behöva hänvisa till SSF's hemsida. Det som finns
där borde också finnas i nån form av PDF eller annat mailbart format. Alltså mer komplett och
sammanställt än det som läggs in på en websida.

2018-11-27 14:54

19

Bra

2018-11-27 11:43

20

Vill inte verka negativ, men vi är en sommarklubb som kanske främst sätter det sociala i fokus.
Det finns säkert en massa saker som är bra för andra.

2018-11-27 10:55

21

Den information jag behöver fungerar oftast bra genom personliga kontakter. Tycker hemsidan
är svårorienterade ibland

2018-11-27 08:18

22

När jag har varit i kontakt med er har det fungerat bra. Sociala medier är väl en så länge en bra
kanal

2018-11-27 05:22
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23

Information om styrelsens och ordförandens arbete under året tycker jag lyser med sin frånvaro.
Uppdrag från Seglardagen borde redovisas löpande! Tror att det skulle öka förståelsen för
SSF:s betydelse.

2018-11-27 01:05

24

Tycker förbundet borde satsa mer på breddsporten/SRS/ORCI för att nå en bredare målgrupp.

2018-11-26 23:24

25

Bra med enkät!! Häng med i teknikutvecklingen, vilket ni gör!! Bra stöd när vi drev X-99
klubben.

2018-11-26 22:49

26

Ni har get oss svar på de frågor vi haft och så är vi glada och nöjda med att ni bevakar den
nationella nivån!

2018-11-26 22:30

27

Jag vill gärna få information till mig och ha ett ställe där man kan hitta ny och gammal
information.

2018-11-26 20:36

28

Det svåra är att nå ut till klubbar/klubbmedlemmar som inte har någon relation till
seglarförbundet. Kan vi lösa detta får SSF också större relevans hos de inte redan frälsta.

2018-11-26 20:25

29

OK

2018-11-26 20:15

30

Väldigt lite information som kommer ut i de kanaler som jag bevakar. Borde vara mer aktiva
med blandade nyheter inom svensk segling, både elit och övrig segling.

2018-11-26 19:50

31

Seglingen behöver komma med i riksmedia. Svårt och dyrt men kräver en strategi i alla fall.

2018-11-26 19:26

32

Det mesta fungerar bra.

2018-11-26 19:04

33

Inte en aning. Ny i vår segelklubbs styrelse och har inte själv nyttjat någon av sidorna.

2018-11-26 18:27

34

Jag kommer knappt i kontakt med den, jag förser Facebooksidorna men att bara se bilder från jr
cup är inte det mest lockande

2018-11-26 18:15

35

Det hade varit bättre att bara ha en enda facebooksida med all information. När det är så
många så missar man dem lätt.

2018-11-26 18:15

36

Jag tycker att fokus verkar vara på IOK-klasser och ungdomsverksamhet. Nationell entypsklass
får väldigt lite utrymme.

2018-11-26 17:50

37

Även fast jag vet att SSF försöker vara transparenta så upplevs verksamheten vara lite sluten.
Jag tror det finns potential att markandsföra mer öppet så att seglarna upplever bättre insyn.

2018-11-26 17:50

38

Seglar SRS och är måttligt intresserad av div jolleklasser mm.

2018-11-26 17:45

39

Behöver vara snabbare. Känns som att nyheter/kommunikation läggs ut när man får tid för
detta.

2018-11-26 17:40

40

Verkar splittrad - för många kanaler, FB sidor etc

2018-11-26 17:28

41

Eftersom jag endast har arbetat som funktionär och "assisterande segelledare", så har jag inte
haft så stort behov av att gå in och följa SSF på samma sätt som elitseglarna och de
kansliansvariga har. Det är dock toppen att få ta del av information, inbjudningar m m för då
känner man sig mera delaktig samt får en eventuell möjlighet att även nätverka med andra
klubbar och arrangörer och lära sig mer om SSF:s alla aktiviteter. Det stora problemet är dock
bristen på tid och "informationsblurret" i stort, som gör att man "skummar igenom" flödet på
Facebook och klubbsidan samt andra sidor som man följer. Ni är dock professionella och det är
verkligen bra med en sammanhållande länk som ser till att distribuera viktig information.

2018-11-26 17:28

42

Se till att göra klart SailArena - snälla..

2018-11-26 17:06

43

Har för många bollar i luften. Focuserar både på sail arena seglarförbundets webbsida Och
Facebook. Jag tycker hellre man ska focusera på en av dem och lägga in allt på den. För nu
blir allt väldigt flummigt!

2018-11-26 16:58

44

Behöver nog vara tydligare strukturerad i alla dess former

2018-11-26 16:48

45

En tidning/newsetter kvartalsvis att ladda ner vore trevligt med längre och kortare rapporter/
sammanfattningar om större evenemang och intervjuer med de mest slipade seglarna.

2018-11-26 16:30

46

Mer fokus borde läggas på småklubbarna om man ska leva upp till visionen "Svensk seglingtillgängligt för alla" och missionen "Vi utvecklar idrotten segling".

2018-11-26 16:23

47

Även om det är viktigt med förebilder så känner jag att de frågor som man brottas med på
klubbnivå inte lyfts fram i relation till hur många dessa seglare trots allt är.

2018-11-26 16:09

48

Ganska lagom

2018-11-26 16:03

49

Det saknas ofta en kontaktperson med kontaktuppgifter för vad som än läggs ut. Då blir det
svårt att komma i kontakt direkt med dem som la ut just den informationen.

2018-11-26 15:56
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Alltså rent kommunikativt kan det bli MYCKET bättre. Vore en idé att anställa någon som
verkligen kan och är utbildad inom kommunikation som kommunikationsansvarig för att nå ut
bättre. Upplever seglarförbundet som anonymt och dåliga på den här biten även fast vi har
stora framgångar internationell och har mycket medlemmar runt om i Sverige.

2018-11-26 15:55

51

Bra

2018-11-26 15:54

52

Glöm inte bort oss som inte kappseglar, vi är också seglare!!!!

2018-11-26 13:10

53

För inbitna seglare finns goda möjligheter att ta del av nyheter och information. Bra
uppdateringar och ganska många vägar att hitta information på. Segling behöver som sport
synas mer utanför "den invigda kretsen". Det kan göra att ännu fler blir nyfiken/intresserad och
hittar till informationen.

2018-11-26 08:34

54

Lite enkelriktad!

2018-11-25 21:21

55

Rätt osynligt faktiskt, ibland för mycket gkss/ksss. Som många andra så glömmer/ignorerar ni
resten av Sverige.

2018-11-25 18:38

56

Nånstans på vägen kör informationen fast. Söker man nyheter om kappsegling i media handlar
det mest om fotboll, sedan hockey, skidor, o.s.v. Information om kappsegling verkar inte
existera. Det gjorde det förr. Lidingö Runt, Gotland Runt, o.s.v. fick alltid stort utrymme, men
ignoreras fullständigt idag. Jag har själv påmint DN och SvD att nu har vi en europamästare i
Finnjolle t.ex. De ber om ursäkt för att dom missat det men säger att dom ska bättra sig. Någon
bättring blir det inte. Uppmärksamhet är avgörande för sporten. Mycket media betyder mycket
sponsorstöd som sporten behöver. Det finns mycket att göra.

2018-11-25 15:16

57

Hjälp oss och samla info om tex miljö o hållbarhet. Underlätta användningen av IdrottOnline!
Klubbar ska inte behöva hitta egna lösningar.

2018-11-25 14:12

58

Mail och Facebook är bra. Men det borde bara vara en facebookgrupp, det är svårt att hålla
reda på alla.

2018-11-25 13:50

59

Seglarförbundet är ganska anonymt. Deltar inte på ngn av sveriges båtmässor. Ses aldrig på
kappseglingar i Seglarförbundsrollen. Ordföranden, Anders, jobbade väl med Wasaloppet
tidigare och fixade sponsorer mm. Vad har han gjort för segelsporten! Han syns knappt...

2018-11-23 17:43

60

I den mån det finns någon kommunikation så når endast fragment fram till mig.

2018-11-23 16:40

61

Den är ok.

2018-11-23 14:42

62

Se ovan. Kul även med bredden av artiklar om olika typer av segling. Kommunikation är
dubbelriktat därför är enkäter, mail, arenor att träffas etc. också viktigt.

2018-11-22 19:06

63

Se tidigare kommentar.

2018-11-21 15:06

64

Segling för alla, bör fundera på information för alla. Vara

2018-11-21 06:09

65

Glöm inte att hela Sverige seglar!

2018-11-20 23:20

66

Jag tycker att man känns desperat när SSF lägger ut samma nyhet via alla sina kanaler, då
försvinner ju vitsen med att gilla tex JSM eller Allsvenskan.

2018-11-20 22:46

67

Försök följa och visa upp alla klasser som seglas i sverige.

2018-11-20 22:13

68

Jag är inte säker på att det tjänar så mycket till att läsa ut samma inlägg på er fb-sida samt
andra arrangemangs sidor som ni står bakom (JSM, Jr Cup osv). Det kan räcka att köra SSF
som huvudkanal och endast lägga ut på det andra om det är något som berör den gruppen lite
extra

2018-11-20 20:41

69

Tycker den kan komma via search magasin och båtliv

2018-11-20 20:10

70

Börja leva som man lär istället. Fokus på det. Vi tappar seglare i hela Sverige pga ojust
beteende från främst tränare, domare, representanter från ssf. Tyvärr!

2018-11-20 20:00

71

hemsidan är svårnavigerad.

2018-11-20 19:54

72

SWE Sailing Teams Facebook kan gärna uppdateras oftare.

2018-11-20 19:53

73

webplatsen är rörig och svår att hitta rätt information på.

2018-11-20 15:16

74

Kommunikation och information är oerhört viktigt för alla organisationer. Därför behöver SSF
fundera på hur svensk segling kan bli ännu bättre på att nå ut till omvärlden med budskap som
exempelvis - segling tillgänglig för alla o.s.v.

2018-11-20 07:41

75

Ett nyhetsbrev till åtminstone alla som har tävlingslicens vore trevligt. Generellt är den väldigt
inriktad på elit och aktiviteter som förbundet driver själva. Väldigt lite uppsökande information
från sådant som händer i svensk segling.

2018-11-19 20:20
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Ni har missat hela grejen.. 1.Vi vill se hur det går för swesailteam och övriga proffs utomlands.
2. Vi vill ständigt bli uppdaterade om återväxt/seglarskolornas avkastning, finns det någon
framtid för svensk segling?

2018-11-19 15:35

77

Förbättra hemsidan.

2018-11-19 15:12

78

Tycker inte SSF tar tillvara på "egna resurser". Jag har varit IM 20 år, men aldrig varit tillfrågad
att dela med mig av mina erfarenheter vid t.ex. utbildning av mätmän - något jag skulle ha
uppskattat då jag utbildade mig.

2018-11-19 13:37

79

För mycket elit/OS tycker jag, men så klart viktigt det också. Vill ha mer av
"vardagskappseglings" nyheter

2018-11-19 12:03

80

Använder nästan bara hemsidan för att få tag i information.

2018-11-19 09:16

81

Korta info viktigt med länk för decsom vill veta mer

2018-11-18 22:49

82

mkt dåligt

2018-11-18 21:36

83

hemsidan kan göras mer lättillgänglig

2018-11-18 18:13

84

Tyvärr mycket sällan något som intresserar mig.

2018-11-18 16:29

85

Se ovan kring taggming. Kanske även en flik där det går att skriva vilken info man saknar,
skulle nog underlätta i ert förbättringsarbete.

2018-11-18 15:42

86

Det är lite svårt att hitta vissa saker som t.ex regler kring reklam på båtar osv.

2018-11-18 13:07

87

Mycket handlar om elitseglare och de stora klubbarna i landet. Skulle vara intressant med
reportage från mindre klubbar.

2018-11-18 07:53

88

Tyvärr har jag bara sett två mail o de var bra. Därav är mina svar

2018-11-17 22:19

89

Den e bra

2018-11-17 19:25

90

Alltid öppna för idéer och svarar på frågor

2018-11-17 16:49

91

Den måste struktureras bättre. Man måste kunna hitta samma information på flera olika sätt på
hemsidan. Nu måste man ofta först försöka lista ut hur programmeraren har tänkt.

2018-11-17 16:28

92

Gärna mer om breddsegling om vi skall få någon återväxt innom seglingen.

2018-11-17 16:15

93

jag saknar nyhetsbrev men beror på att jag bytt epost, återkommer om detta

2018-11-17 14:57

94

Jag tycker det är fel att det görs inlägg om samma sak på många olika Facebook sidor. Ex, jag
följer inte Jr Cup för att jag vill ha information om seglingsgymnasier. Vill jag veta sådana saker
så följer jag Svenska Seglarförbundet och förväntar mig den informationen där. De olika sidorna
som finns för olika evenemang ska hållas till information om dessa evenemang.

2018-11-17 13:54

95

Inser svårigheten att vara relevant för alla med allt från Seglarskolor till OS segling. Lite mer om
breddsegling som SRS skulle uppskattas.

2018-11-17 10:50

96

Bra men kan säkert förbättras utan att jag har något konkret förslag

2018-11-17 07:14

97

Inte lätt med information. I rådan flöden tror jag inte på push utan gör informationen tillräckligt
intressant för att söka upp.

2018-11-17 06:20

98

Svårtillgänglig

2018-11-16 23:32

99

Jag anser att det skulle vara bra om informationen kom via mejl oftare och var tydligare.

2018-11-16 22:41

100

Jag är rädd för att kappsegling utanför, Sthlm, Gbg och Malmö, kommer att tyna bort, beroende
på att det går att köpa lägre mätetal i SRS.

2018-11-16 22:38

101

Det är bra, känner stöd som aktiv klubbmedlem från förbund. hoppas o tror mycket på sail
arena

2018-11-16 21:04

102

Inom Svensk Segling händer som bekant i princip allt under några få sommarmånader,
samtidigt som det då är näst intill omöjligt att komma i kontakt med Svensk Seglings i särklass
främsta serviceorgan SSF - p.g.a. semester. Detta rimmar illa och är frustrerande och
utomordentligt viktigt att åtgärda.

2018-11-16 21:02

103

Har inga.

2018-11-16 20:02

104

Ser den ej alls

2018-11-16 18:37

105

För lite internationell uppdatering.

2018-11-16 17:29

106

-

2018-11-16 16:21

107

Jag är inte på något sätt någon IT guru, men tror att det borde gå att få hemsidan lättare att
använda för oss som inte tillhör IT generationen

2018-11-16 16:18
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108

Oftast bra.

2018-11-16 16:08

109

Info i tid om fortbildningar

2018-11-16 15:50

110

Behöver bli mer aktuell och gärna via fler personliga kanaler då budskapen i tryckt och utgivet
material blir lite för strikt. Sedan behöver ert agerande bli mer lokalt via lokala seglarförbind och
klubbarna. Det blir för elitiskt och OS-igt.

2018-11-16 15:36

111

Ibland får man känsla av att den görs lite sådär när man får tid och vid andra tillfällen är den lite
väl långrandig. Ibland blir det förstås riktigt bra också, men de förstnämnda tillfällena kanske
borde bli färre.

2018-11-16 15:08

112

Tycker att SSF borde försöka vara lite mer aktiva. Får nästan inga nyheter eller någon
information. Får ofta information sent och efter att evenemang har varit.

2018-11-16 15:04

113

Har blivit bättre. Få direkt access till alla klubbars hemsida/fb-sida där ni kan lägga in viktiga
meddelanden eller utbildningar mm. Liksom en banner som hömtar info från ssf som ni
bestämmer.

2018-11-16 15:02

114

Jag skulle föredra om det jobbas mer med att uppgradera och tydliggöra informationen på
webbsidan och fokusera på den medans andra kanaler stödjer denna. Vidare så är det idag
krångligt att nyttja Sailarena. Denna borde vara en naturlig del av SSF web. Ta bort
registreringskrav och lösen för att tex anmäla sig till en kappsegling. Upplevs bökigt och som
ett hinder.

2018-11-16 14:28

115

Jag tycker att det är bra.

2018-11-16 13:59

116

Viktigt att ha bra kanaler även för de som inte är med i sociala medier.

2018-11-16 13:16

117

Det är ett väldigt stort fokus på elit, elitsatsningar och det är inte dåligt men andra delar glöms
bort. Jag upplever att enda sättet, ur er synvinkel, att komma in i seglingen är genom att segla
jolle som barn. Om en inte började segla som barn går det inte att börja som vuxen. Och
oavsett hur gammal en är när en börjar så ska en alltid börja med jolle och om en inte har
seglat jolle som barn så är en mindre värd samt en sämre seglare. Jag vet att ni arbetar för att
bredda seglingen och det är bra med det måste bli mer fokus på det. Visst är det kul att höra
om enstaka svenskar som placerar sig bra i världens alla tävlingar men Mohammad 33 år från
Solna kanske också vill lära sig och vem vet om han blir nästa framgångssaga? Det är hög tid
att göra segling till något för alla och plocka bort överklasstämpeln. Visst är det en dyr sport
men du måste inte vara superrik för att kunna lära dig segla.

2018-11-16 12:38

118

Hemsidan går att göra mer användarvänlig. Krångligt att hitta mätbre ´, borde kunna samlas så
att alla lika båttyper låg samlade

2018-11-16 11:54

119

Jag får alltid två likadana mail. Kanske är jag registrerad två gånger. Kan ni kolla det?
helena.torstensson@utb.karlshamn.se Eller så är det för att jag får även mailen som går till
klubben.

2018-11-16 11:23

120

Även om det är viktigt med förebilder så saknar jag info/nyheter som mer relaterar till
klubbverksamhet och goda exempel på gräsrotsnivå. Det är trots allt där den stora massan av
seglare finns.

2018-11-16 11:17

121

Det borde vara lättare att hitta det man söker.

2018-11-16 11:12

122

Den är ok. Viktigt att det inte blir en informationsöverbelastning och att vi får information om
sådant som inte är relevant för oss - då är risken att vi slutar att ta del av informationen
överhuvudtaget.

2018-11-16 11:06

123

Lite mer logik på hemsidan

2018-11-16 10:48

124

Jag tycker SSF kunde vara mer publica, synas mer på seglingar och mässorl, skapa mer
klubbkänsla

2018-11-16 10:48

125

U

2018-11-16 10:47

126

Har aldrig fått någon

2018-11-16 10:47

127

Ingen åsikt

2018-11-16 10:44

128

Informationen har med tiden blivit betydligt mer lättillgänglig. Bra!

2018-11-16 10:40

129

inga synpunkter

2018-11-16 10:37

130

En mer organiserad sådan är att önska.

2018-11-16 10:26

131

SSF borde ta fram/rekomendera en SW/app/system för att kunna hantera kappsegling och följa
båtar online med realtiduppdatering... Se vad orientering gjort!!! Vi måste kunna nå ut och
erbjuda mer kring segling och analys efter racen

2018-11-16 10:25

132

Förmodligen helt OK - jag är 87 år och inte så aktiv seglare längre men intresserad ändå

2018-11-16 10:16
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133

Informationen har den där äckligt käcka tonen att allt är perfekt och alla är nöjda i alla
sammanhang vilket vi som är verksamma vet att det inte alls alltid är. Ibland är arrangemang
väldigt dåliga och missnöjet bland aktiva eller tävlande mycket stort. När man då får läsa att allt
varit toppen känns det lite som att leva i Kina eller Sovjet under kommunisttiden.

2018-11-16 10:11

134

Renodla! Förtydliga! Gör bättre sökvägar. T.ex. Stora svårigheter att ta del av vilka tävlande
som har tävlingslicenser. Ett måste om du är arrangör.

2018-11-16 10:10

135

Inser svårigheten att få hela bredden relevant för alla olika intressenter. Det bästa ni kan göra är
att publicera så mycket som möjligt och låta Google stå för sökandet.

2018-11-16 10:08

136

Har för litet kontakt för att kunna bedöma.

2018-11-16 09:56

137

För lite kommunikation och information

2018-11-16 09:56

138

Mer kommunikation med klubbarna

2018-11-16 09:56

139

Ärligt talat, jag ser er mest som någon slags maffia som ska ha betalt för allting vi gör. Det här
med licens och tävlingsavgift är inget annat än ett sätt att tjäna pengar. Om ni var riktigt duktiga
ordnade ni sponsorer till Svensk Segling och slutade att ta betalt av en krympande skara
seglare. Det skrämmer bort svansen, vilket gör att vi blir färre och färre varje år. De som
brukade komma på SM för det var kul kommer inte längre. Det är inte enbart licensen men det
är en del av det. Släpp alla mindre tävlingar fria och hjälp arrangörerna istället. Det är det som
på sikt skapar både sponsorer och stora tävlingar. Vi behöver fler seglare och inte mer avgifter.I
somras gick vi precis break even på SM, med många hundra timmars ideelt arbete medans
SSF tjänade i storleksordningen 6000:-. Det är så fel det kan bli !!!

2018-11-16 09:48

140

Ser positiv på dem små filmerna som publicerats med swensailingteam

2018-11-16 09:48

141

Oftast snabb men ojämnt fördelad vilka som lyfts fram i Landslaget, de stora klubbarna får mkt
fokus, för lite om klubbar ute i landet.

2018-11-16 09:48

142

Det verkar som om förbundet endast är intresserad av OS och kommersiell segling. Upplever
att nyhetssidorna endast handlar om en liten klick och inte förmedlar information om
kappseglingen i Sverige.

2018-11-16 09:43

143

Först idag när jag får det här ser jag att jag inte använder SSF´s information alls. Jag går direkt
till de olika klassförbunden och tittar på deras hemsidor. Skulle man få ett mail med en länk
t.ex. en gång i månaden skulle man gå in och titta på internationella och nationella nyheter.

2018-11-16 09:41

144

Det är ett stort brus och mycket information som SSF måste försöka slå igenom. Det finns idag
flera bra alternativa kanaler som är etablerade (Blur, Search m.fl.) som SSF kanske skulle
utnyttja istället för att försöka konkurrera med i informationsflödet

2018-11-16 09:40

145

Sailarena är hittills en stor besvikelse! Har lanserats (minst) en säsong för tidigt.

2018-11-16 09:34

146

Väldigt svårt att få kontakt med ansvariga

2018-11-16 09:34

147

Väldigt fokuserad på elit(landslag/OS - breddsegling känns inte prioriterat ur ett
kommunikationsperspektiv.

2018-11-16 09:33

148

Jag söker i princip all info kring segling så "ju mer desto bättre"!

2018-11-16 09:32

149

SSF tillför inte mycket till mig och min klubb. SSF är alldeles för elitorienyerade. Och kostar flr
mycket.

2018-11-16 09:25

150

Jag skulle vilja att SSF skriver mer om seglingen i Sverige. Kan börja med
Klassförbundsseglingen och aktivt marknadsföra klassförbundens och dess verksamhet. Det är
svårt att som klassförbund få ut information till seglingssverige. Vi måste bygga breddseglingen
i Sverige, för just nu känns det som få kommer in i seglingen, men att allt fler slutar. Vi behöver
fokusera på billig segling. Jag saknar fokuset på jollesegling för vuxna som inte är så dyr.

2018-11-16 09:20

151

Dom är bra

2018-11-16 09:18

152

Jag här ansvarig för vår klubbs ungdoms verksamhet jag har inte speciellt mycket nytta av
informationen. Ser inte hur ni arbetar för bredden, fokus verkar ligga på en väldigt liten elit

2018-11-16 09:18

153

Jag kan väl själv vara intresserad av visst innehåll p.g.a mitt yrke men jag tycker att målet
borde vara att större delar av seglarsverige skulle lockas till att följa vad som händer, tror inte
att "nöjesseglaren" har en aning om vad ni gör. Landslaget tror jag t.ex. är helt okänt ute i
hamnarna vilket i sin tur är negativt i relationerna med sponsorer etc....

2018-11-16 09:17

154

Över lag är jag nöjd med SSF:s kommunikation, men det kunde ha varit lite mer regelbunden
kommunikation inom de olika klasserna, t ex e-jolle.

2018-11-16 09:17

155

Sidor är väldig Rörigt

2018-11-16 09:15

156

Osynlig, får allt jag behöver via min klass, KonaOne.

2018-11-16 09:10
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157

Skickade ett mail ang licens för länge sen och det besvarades inte. Inte bra!

2018-11-16 09:06

158

Önskar enklare sökning på delar som mätbrev, rankinglistor, resultat läggs upp tidigare, mer
info om saker runt olika större tävlingar dvs bra att veta, kontakter till olika inköpsställen av
material i ungdomsklasser samt gärna var man kan få hjälp med reparationer och liknande av
jollar (optisar, laser, Feva och liknande)

2018-11-16 09:06

159

Bra - jättebra om man kan träffas på seglarträffen etc.liknande evenemang + tävlingar

2018-11-16 09:06

160

Jag tycker fortfarande att SSF skall jobba med för att "skapa" mer segling. tex. genom
provsegling av div. klasser som vi nu haft i Skåne och Göteborg. Jag var även i kontakt med
Stockholms Seglar Förbund, men något tröttare än Peter Witt är nog ganska svårt att hitta. Han
säger direkt när jag nämner provsegling, att det är inge ide ingen vet vem vi är............. Grabben
behöver omedelbar hjälp, vi måste få Stockholm att fungera igen.

2018-11-16 09:06

161

I stort sett ganska OK. En funderare är ju om hur mycket plats landslaget ska få jämfört med
annat. Ska man se segling som en breddsport är det kanske så att klubbsegling, srs segling och
liknande får för lite utrymme

2018-11-16 09:04

162

Borde ha mer fokus på den breddkappsegling som faktiskt utövas. Det är majoriteten av
svenska kappseglare. Som delvis försörjer SSF och SWE Sailing Team.

2018-11-16 09:03

163

bla bla bla

2018-10-04 10:22
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Answered: 1 036
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Q10 Ålder
Answered: 1 036
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Q11 Kryssa i det/de val som stämmer in bäst på dig.
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Arbetar i
marinbranschen

Ägare av kite
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Medlem i klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet

91,99%

953

Medlem i klassförbund

44,79%

464

Kappseglar aktivt

58,49%

606

Hade tävlingslicens 2017

44,88%

465

Fritidsseglar

51,16%

530

Ideell ledare

31,56%

327

Förälder

21,04%

218

Styrelseuppdrag i klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet

33,69%

349

Styrelseuppdrag i distriktsseglarförbund

4,05%

Styrelseuppdrag i klassförbund

11,97%

Domare licensierad

5,98%

Seglingsledare licensierad

14,38%

Seglarskoleinstruktör licensierad

8,30%

86

Tränare licensierad

8,40%

87

Har deltagit på Seglarträffen någon gång senaste 5 åren

24,71%

Jag eller mitt barn har gått i SSF:s Seglarskola under 2017

4,25%

44

Vill lära mig segla

0,58%

6

Ägare av segelbåt

61,78%

640

Ägare av segeljolle

35,81%

371

Ägare av motorbåt

22,88%

237

Arbetar i marinbranschen

5,41%

56

Ägare av kite

3,67%

38

Annat:

7,24%

75

Totalt antal svarande: 1 036
#

ANNAT:

DATUM

1

Windsurfar och äger utrustning

2018-12-11 19:10

2

Aktiv inom Vindsurfing

2018-12-09 17:46

3

Har varit elitseglare på 80-90 talet.

2018-12-03 19:56

4

Återuppstartade Optimistjolle skola i Mariefred 2018. behöver köpa in fler jollar och söka bidrag.

2018-12-03 16:35

5

Bohusrace, klubbseglingar, tjörn runt , knappast aktivt ;-) men gärna

2018-12-03 11:13

6

Även vindsurfare

2018-12-02 22:46
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7

Längtar efter sommaren

2018-12-01 20:13

8

Jag tycker om vindsurf <3

2018-11-30 13:25

9

Ägare av vindsurfingbräda

2018-11-27 22:51

10

Seglar parasegling, 2.4mR

2018-11-27 22:25

11

Seglarmamma, kappseglare och ideellt arbetande i många år, men just nu lägre aktivitet.
Kommer alltid att följa allt som händer i kappseglingssverige. Och även båtlivet.

2018-11-27 22:21

12

Ägare av vindsurfingbrädor :-)

2018-11-27 20:59

13

Besiktningsman på Orust

2018-11-27 20:51

14

aktiv i seglingsklubb i funktionärsgrupp och kommitté

2018-11-27 15:46

15

Stöttar föreningen via Stockholms Idrottsförbund.

2018-11-27 14:40

16

Jag undrar även varför det inte görs en överlämning från landslags seglare som erhållit stöd
från Svenska seglarförbundet till eventuella unga landslags seglare? Så att dessa får hjälp med
mått segeltrim och dylikt!! Mvh Svante Collvin

2018-11-27 09:57

17

Jag är informationsansvarig inom USS. Jag har en motorbåt. Kappseglingssektionen och
ungdomssektionen inom USS hanterar all segling. USS -> Upsala Segel Sällskap Hälsn Tommy
Gustavsonb infoansv@uss.nu

2018-11-27 09:46

18

Börja samarbeta med isjakt seglarna ala Polska Seglarförbundet. Hastighet är lockande, jämfört
med isjakt är ju tom Moth långsam. Dessutom förlängs säsongen på hemmaplan.

2018-11-27 09:16

19

Sjöscout

2018-11-27 08:58

20

Tränare seglargymnasium

2018-11-27 08:19

21

Wago där jag arbetar levererar automationsprodukter till bla marina branschen, Min dröm är att
en dag arbeta i den marina branschen.

2018-11-26 22:52

22

Seglar men äger ej båt

2018-11-26 22:36

23

Revisor i Regionalt seglarförbund

2018-11-26 22:32

24

Kappseglare & Eldsjäl ;-)

2018-11-26 21:04

25

Mätman

2018-11-26 21:04

26

Vindsurfar, mätman

2018-11-26 19:59

27

Har ej båt för tillfälle

2018-11-26 19:25

28

DF Förbundet

2018-11-26 18:29

29

Mätman

2018-11-26 17:48

30

ägare av vindsurfingbrädor

2018-11-26 17:35

31

Jag har aktivt arbetat som funktionär för GKSS, MSS och GQSS, men tagit en "timeout" under
2018 förutom ett undantag då jag hjälpte till med Big Boat. Jag avser dock att vara aktiv under
2019 igen för åtminståne GKSS om jag känner att "vibrationerna är bra" och att glädjen och
sammanhållningen finns.

2018-11-26 17:32

32

Vindsurfar, ägare av utrustning och licensierad vindsurfingsinstruktör.

2018-11-26 16:35

33

Med hjälp arrangemang segeltävling

2018-11-26 16:31

34

RC Seglare Dragon Force 65. VM för DF65 seglas i Gustavsberg 2020 liksom SM 2019.

2018-11-26 16:22

35

Seglar isjakt

2018-11-26 16:18

36

Licensierad mätman

2018-11-26 16:12

37

Har kappseglat i Snipe och Mirror klasserna, på 60&70 talet, nu deltager i Båss (Borås
Segelsällskap) vid kappsegling och dagliga frågor, hemsida, mm.

2018-11-26 16:07

38

Radiostyrd segling

2018-11-26 16:07

39

Är 85 år med vissa balansproblem så det blir mest åka motorbåt

2018-11-26 16:06

40

Är mätman

2018-11-26 16:05

41

Styrelsemedlem i SXK-MEDELHAVSSEGLARE

2018-11-26 13:12

42

Måste skriva här med!

2018-11-21 15:07

43

Mormor, som vill följa mitt barnbarns utveckling, resultat och tävlingar.

2018-11-21 10:02
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44

X

2018-11-20 22:01

45

Familj till elitseglare

2018-11-20 20:11

46

Vindsurfar

2018-11-20 19:55

47

Seglar aktivt DF 65. Borde ingå svenska seglarförbundet utbud.

2018-11-20 10:44

48

Kappseglat lite och ska kappsegla aktivt till sommaren. Ska köpa jolle

2018-11-18 13:08

49

Windsurfar aktivt (wave)

2018-11-17 19:19

50

Mätman, besiktningsman, funktionär på sjön.

2018-11-17 16:30

51

Ägare av vindsurfingutrustning

2018-11-17 14:58

52

Tävlar aktivt i Laser Radial.

2018-11-16 22:42

53

Detta med licens måste var det största misstag som införts då spontana deltagande uteblir i alla
kappseglingar på alla klubbar.Detta har gjort att ingen vill deltaga när klubbar arrangerar SM
NM eller Rkscup längre det blir för stora kostnader för att vilja deltaga detta har tagit död på
spontant deltagande från medlemmar. Så fortsätt tvinga in avgifter så är snart seglar döden
TOTAL.LYCKA TILL TÄNK OM OCH GÖR RÄTT.

2018-11-16 22:28

54

Mätman

2018-11-16 21:20

55

Funktionär i båtklubb

2018-11-16 18:43

56

"Hade tävlingslicens 2017" är inte det en inaktuell fråga ? Licens 2018 ? Ja !

2018-11-16 17:11

57

Har varit aktiv förälder till bolleseglare, tränare, ledare och funktionär (blå/röd). Dessutom varit
aktiv i klassförbundens styrelser (optimist/laser)

2018-11-16 17:06

58

-

2018-11-16 16:22

59

VP ISCYRA

2018-11-16 15:51

60

Jag har tävlingslicens 2018 och hade det 2016, varför står det 2017 i enkäten?

2018-11-16 14:35

61

Mätman

2018-11-16 14:31

62

Tidigare aktiv kappseglare

2018-11-16 12:51

63

Seglar RC

2018-11-16 12:48

64

Seglar isjakt

2018-11-16 11:07

65

Och en DF 65

2018-11-16 10:39

66

Sitter i Styrelsen för båtklubb som numera inte är ansluten till seglarförbundet.

2018-11-16 10:12

67

Styrelseuppdrag i klubb som ej är ansluten till SSF.

2018-11-16 09:58

68

Elbåtsägare,

2018-11-16 09:56

69

Anställd i klubb

2018-11-16 09:49

70

Arrangerar kappseglingar.

2018-11-16 09:35

71

Borde inte frågan vara om jag har licens 2018? Ett år fel

2018-11-16 09:13

72

Ägare av vindsurfingbräda

2018-11-16 09:12

73

Surfbräda

2018-11-16 09:11

74

Jag heter Stefan Johansson, och jag driver Båths AB, är mätman har lagt ett antal VM - EM SM banor + en massa annat. Hittade ingen knapp för mätman eller liknande! P.S Båths kommer
strax att ha tre mätmän/kvinnor:-)

2018-11-16 09:09

75

Marit testar

2018-10-04 10:22
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