Strategi 2026
- Exempel på vad Seglarförbundet gör och vill utveckla.
- Vad kan vi utveckla i klubbarna/klassförbunden?
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Fokusområden

Vägen till framgång
1.

Klubben i centrum

2.

Kunskapsutveckling

3.

Segling, hållbarhet och samhälle

4.

Elitseglare i världsklass
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Klubben i centrum
Det är i klubbarna mycket händer
•

Vårt stöd utgår från klubbens behov

•

Rätt utvecklingsverktyg, hjälpmedel och IT-system

•

I den moderna föreningen verkar vi för alla seglare
hela livet

•

Utveckla och underhålla bra seglingsarenor och
anläggningar

•

Goda relationer med kommuner och myndigheter
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Exempel på vad SSF gör och vill utveckla
•

Klubbstödsorganisation

•

Moderna Föreningen

•

Sailarena

•

Bättre IT-verktyg för enklare administration och bättre
rapportering av aktiviteter

•

Aktiviteter i klubben för alla åldrar - ”Segling hela livet”

•

Stöd för att utveckla parasegling

•

Vindsurfing och Kite segling i fler klubbar
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Kunskapsutveckling
SWE Sailing Academy
•

Kunskap och erfarenhet viktigaste redskapen

•

Utveckling och utbildning prioriterat fokusområde

•

Alla som vill ska kunna utvecklas som seglare,
ledare och i andra roller

•

Glädje, gemenskap och inkludering ska
genomsyra utvecklingsresan

•

Individen ska kunna välja sin väg och sin
utmaning i olika perioder av livet

•

Verktygen i vår "akademi" ska vara
lättillgängliga, relevanta och moderna
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Exempel på vad SSF gör och vill utveckla
•

Utökat utbildningsutbud för fritidsseglare,
kappseglare, tränare, föräldrar, funktionärer och
klubbaktiva

•

Fortsätta utvecklingen med digitala utbildningar

•

Utveckla verktyg som är tillgängliga, relevanta och
moderna i SWE Sailing Academy, vår kunskapsbas
och utvecklingsmodell för att utveckla seglare hela
livet och seglingen som idrott.

•

Skapa en gemensam och digital utbildnings- och
kunskapsplattform

•

Verka för fler ideella ledare och funktionärer i våra
klubbar
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Segling, hållbarhet och
samhälle
• Goda relationer med samhället och vår omvärld
• Rent vatten och luft är en förutsättning för vår idrott
• Hållbarhet och miljö naturligt och viktigt
• Bidra till aktivt idrottande och sunt friluftsliv
• Vara viktig partner inför viktiga beslut
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Exempel på vad SSF gör och vill utveckla
•

Fokus på ekologisk hållbarhet i Moderna Föreningen
med kunskap bl a från ”Optimist för havet”

•

Social hållbarhet - pågående nätverk ”Segling oavsett
bakgrund”

•

Miljöcertifiering av SSF´s egna event

•

Genomfört en anläggningsundersökning bland alla
klubbar för att ta reda på status och framtida behov

•

Nystartat arbetsgrupp för rådgivning inom
anläggnings- och miljöfrågor

•

Pågående anläggningsprojekt tillsammans med andra
vattensporter för framtida gemensamma anläggningar
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Framgångsrik
elitsegling
• Konkurrenskraftiga på högsta internationella nivå
• Alla som vill satsa ska förstå vägen till världstoppen
• Proffs - Segling som yrkeskarriär i flera roller
• Seglingsledare, domare och andra viktiga
stödfunktioner ska ha högsta kompetens, kunskap
och internationell erfarenhet
• Stora internationella framgångar
• Elitmiljöer på hemmaplan
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Exempel på vad SSF gör och vill utveckla
•

Våra RIG (Motala och Lerum) och NIU (Foil i
Höllviken samt vindsurfing i Varberg)

•

Extra satsning på nya OS klasser från 2024 såsom
Windfoil, Kitefoil och mixade klasser.

•

Startar ett Utvecklingslandslag för seglare som gått ut
gymnasiet och vill satsa på segling

•

Utveckling av våra elitmiljöer på hemmaplan

•

Ökade utbildningsinsatser för våra tränare

•

Ökat svenskt deltagande/inflytande i World Sailing´s
kommittéer och arbetsgrupper

•

Arbeta för fler internationella event till Sverige
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