Svensk seglings anvisningar för barn- och ungdomssegling 2015-11-21
I vår barn- och ungdomssegling följer vi RF:s stadgar och riktlinjer för barn- och ungdomsidrott såväl
som våra egna stadgar, visioner och mål.

Åldersindelning – följas senast 2016
Uppdelningen mellan barn och ungdomar är att man räknas som barn till och med det år man fyller
12 år och man räknas som ungdom från och med det år man fyller 13 år och till och med det år man
fyller 20 år.

Tävlingssystem för barn upp till och med 12 år – följas senast 2017
- Kappseglingsverksamhet för barn ska planeras så resandet minimeras
- Barn ska inte delta i nationella mästerskap
- Nationell kappsegling som kräver kvalificering ska inte förekomma för barn
- Rankinglistor ska inte förekomma för barn
- Barn får inte tas ut till representationslag, landslag eller internationella mästerskap
- Barn ska inte kappsegla internationellt
Förtydligande
Nationella mästerskap, nationella tävlingar som kräver ranking eller resultat för kvalificering, samt
alla sanktionerade tävlingar som resulterar i någon form av rankinglista eller vidare kvalificering är
endast tillåtna för ungdomar (från och med det år de fyller 13 år).
För alla sanktionerade tävlingar på lokal eller regional nivå gäller att även barn får ges resultat i en
enskild tävling, men sådana resultat får inte utgöra grund för någon ranking utöver den enskilda
tävlingen och inte heller ligga till grund för vidare kvalificering.
Barn kan inte tas ut till eller vara en del av något nationellt representationslag eller landslag.
Varje klassförbund som har barn i sin tävlingsverksamhet ansvarar för att i diskussion och dialog med
SSF utveckla sina tävlingssystem så de följer RF:s anvisningar och SSF:s riktlinjer ovan och att
ändringarna är genomförda senast kappseglingssäsongen 2017.
För klassförbund med fler än en i besättningen behöver en diskussion föras med SSF kring hur
åldersgränsen ska bedömas i de fall det finns både barn och ungdom/vuxen i besättningen.

SSF:s evenemang – följas senast 2017
Junior-SM
JSM är öppet för alla barn och ungdomar, men ungdomarna tävlar i egna åldersklasser om de
svenska mästerskapen i respektive juniorbåtsklass. Barnen (t.o.m. det år de fyller 12 år) seglar i
separata åldersklasser och bland dem tävlas inte om svenskt mästerskap.

Ungdoms-SM
På Ungdoms-SM i Matchracing får ungdomar (från och med det år man fyller 13 år) delta upp till 23
års ålder.
Jr Cup
Jr Cup är ingen nationell tävling som kräver kvalificering och inget mästerskap. Därför görs inga
ändringar för detta evenemang.

Intentioner träning och tävling för barn och ungdomar – följas senast 2017
I träning och tävling vill vi ge barn och ungdomar möjlighet att segla olika redskap. Det stimulerar till
långsiktig utveckling och varaktigt intresse, med mindre fokus på kortsiktiga resultat.
Vi vill vägleda våra seglare i redskapsbyten och bidra till att barn och ungdomar får segla det redskap
som stimulerar och utvecklar dem mest både fysiskt, socialt och seglingsmässigt.
Vi kopierar inte vuxenkappsegling när det gäller banor, regler, format och förutsättningar utan vi
förenklar och anpassar och erbjuder roliga och utvecklande aktiviteter så att nya barn och ungdomar
enkelt kan ta klivet in på kappseglingsbanorna.
Vi ser till att formaten är utformade så att alla deltagare får delta så mycket som möjligt i den
enskilda kappseglingen. Vi seglar och blandar olika format som utvecklar seglarna på lång sikt istället
för att utveckla specialisering.
Vi anpassar regelverket och anvisningar som exempelvis kortare seglingsföreskrifter och
protestförfaranaden för respektive nivå. Förenkla där det går som exempelvis sifferflaggor i starten.
Vi säkerställer under tävlingen att seglande barn ges möjlighet att äta mat och gå på toaletten på ett
säkert och tillfredställande sätt både för barn och föräldrar.
När det finns möjlighet anpassar vi träningsgrupper efter färdighet – grön, blå och röd nivå – och
övningar och tränings- och tävlingstider efter de seglarens egna förutsättningar.
Vid resor till tävlingar samåker vi så långt som möjligt, för gemenskapens skull, för att hålla
kostnaderna nere och reducera miljöpåverkan.
För att minimera restid och ha många levande klubbar strävar vi efter att träning för barn så långt
som möjligt sker hemma i den egna klubben eller i samarbete med näraliggande klubbar.

Delaktighet, Trygghet och Säkerhet – följas senast 2017
För att tillvarata barns och ungdomars erfarenheter och synpunkter men även för att förebygga
risker att barn och ungdomar far illa och för att främja ärlig segling ska Svenska Seglarförbundet
erbjuda stöd till klubbars handlingsplaner inom de rubricerade områdena, inkluderande frågor som
rör idrottens värderingar, trygg miljö, rent spel, arbete mot doping samt barns och ungdomars
inflytande på föreningsverksamheten.
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