
 

 
 
Info/Workshop  
lördag 18 nov 
 
BLOCK A 15:15 – 16:15  
 
A1 
Tjejeskader Christine & Emelie Persson, Gustavsbergs BK 
Christine och Emelie är två systrar som brinner för segling, snowboardåkning, jämställdhet och miljö. 
På dessa teman driver de flera olika aktiviteter, varav en är en eskader som de arrangerade i somras.  
 
Tjejsatsning 18+ Lotta Maxe, Torshälla BK 
Veckans höjdpunkt! Så berättar deltagarna om den nya tjejgruppen i Torshälla. Torshälla ville satsa 
på att göra seglingen i klubben lite mer jämställd och nu är de 15 seglare i åldern 18–62 år.  
__________________________________________________________________________________ 
A2 
Tillgänglighet Lars Linder F18-förbundet 
F18 förbundets utmaning i år var att erbjuda ungdomar att med lånad båt vara med på träningar 
under våren för att sedan delta i ett race. Ett sätt för klassen att rekrytera nya seglare. 
 
OK-sprinten: tillhandahållna privatbåtar Thomas Hansson Mild OK-jolle 
Kan man arrangera en tävling där några deltagare har med sig båt och andra inte och sedan tävla 
med varandras båtar? Det går alldeles utmärkt!   
__________________________________________________________________________________ 
A3 
Olika möjligheter till tracking, streaming & resultat Gustav Hultgren Allsvenskan Segling 
Det skapas hela tiden nya möjligheter för deltagare och supporters att följa en tävling, både på plats 
och på distans. Gustav, ansvarig för resultat och media på Allsvenskan delar med sig av bästa tipsen.   
 
Rita och animera bana (för träning och tävling) Oscar Johansson     
Att rita en bana så att alla förstår den är inte det lättaste. Här får du lära dig ett verktyg där som både 
ritar och animerar banan. (ta gärna med egen dator) 
__________________________________________________________________________________ 
A4 
Miljösatsning Hans Berg, Lerbergets SS 
Lerbergets SS fick i somras Höganäs kommuns miljöstipendium för sina miljöinsatser. De har 
investerat i skrovdukar, bytt drivmedel i sina motorer och tränat eco-driving.  
 
Miljösatsning Magne Möller, Sotefjordens SS    
Sotefjorden har under säsongen sett över sina värme och drivmedel. Detta har givit dem många 
nyttiga erfarenheter.        
__________________________________________________________________________________ 
A5 
Seglingens ledarförsörjning 
Vem skall göra jobbet?       
 
Sailarena Martin Klug 
Nu är den här – Svensk Seglings nya digitala plattform för seglare, klubbar, distrikt och andra 
intressenter. Med Sailarena gör vi kappsegling och andra klubbaktiviteter enklare och mer tillgänglig 
för både arrangörer och deltagare. Lär dig mer om Svensk Segling nya digitala plattform. 
__________________________________________________________________________________       



 
BLOCK B 16:45 – 17:45  
 
B1 
Tillhandahållet material Anna Gustafsson, Mälarhöjdens KS 
Genom att tillhandahålla torrdräkter och flytvästar var förhoppningen att sänka trösklarna och göra 
verksamheten lite mer tillgänglig för fler.   
 
SeglarFritids Askersunds segel o mbk 
Kortare dagar och mer fokus på skoj och lek skulle locka. Med detta hoppades vi på att hitta nya 
seglare genom möjligheten att prova sporten, helt gratis! 
 

B2 
Surfa på jättebräda WeSurf Hittarp 
I våras köpte klubben i Hittarp in en uppblåsbar bräda om flera kan segla tillsammans, och den blev 
en succé!  
 
Lättillgänglig vindsurfing 
Gustav och Pontus från Kämpinge berättar hur en av Sveriges största surfklubbar skapar tillgänglighet 
för fler att vindsurfa. 
 
Svensk Vindsurfing Bengt Johannsesson, Vindsurfingförbundet  
Vindsurfingen är full av olika grenar. Vilka de är och vad som är på gång inom svensk vindsurfingfår vi 
veta med om här.  
 
Kitesurfing lyfter Peter Ingerstam 
Tre nya kite-klubbar och kite-camper för unga runt om i landet. Kite-förbundets ordförande är nöjd 
med årets utveckling, men framtiden ser om möjligt ännu ljusare ut. 
__________________________________________________________________________________ 
B3  
Arrangemang med mervärde Per Gemheden, Jönköpings SS 
Ta del av hur klubbarna i Jönköping, Domsand och Gränna tillsammans arrangerade Allsvenskan i 
Segling och samtidigt skapade fler mervärden än de kunde drömma om! 
 
Arrangemang med mervärde Thomas Hansson Mild, SS Kaparen 
Allsvenskafinalen kantades av en rad olika samarrangemang. Dessa samarbeten genererade inte bara 
ett trevligt evenemang utan även goda kontakter för framtiden.  
 

B4 
Framtidens JSM 
Gemensamt JSM för alla rekommenderade juniorklasser har arrangerats sedan 1974 men det har 
blivit allt tuffare att finna arrangörer. Hur vill vi egentligen há det i framtiden? 
 

B5 
Sailarena Martin Klug 
Nu är den här – Svensk Seglings nya digitala plattform för seglare, klubbar, distrikt och andra 
intressenter. Med Sailarena gör vi kappsegling och andra klubbaktiviteter enklare och mer tillgänglig 
för både arrangörer och deltagare. Lär dig mer om Svensk Segling nya digitala plattform. 
 
Hur hanterar vi planeringskrockar? 
Oavsett vika verktyg vi har i planeringsarbetet sker krockar mellan arrangemang. Hur dessa krockar 
skall hanteras presenteras och diskuteras i detta block. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 
BLOCK C 17:45 –  
 
C1 
Svensk Seglings framtid (För alla deltagare under 26år – Endast!) 
Vi diskuterar nutids- och framtidsfrågor i ett forum endast för unga seglare och unga ledare som vill 
påverka svensk seglings framtid. 
 

C2 
Utveckling och spridning av Allsvenskans koncept + Div 1 - SSF bygger ut seriesystemet 
Efter tre framgångsrika säsonger med Allsvenskan Segling bygger Svenska Seglarförbundet (SSF) nu 
ut seriesystemet. Från och med säsongen 2018 införs även Division I. 
__________________________________________________________________________________ 
C3 
Juniorklassträff 
Gemensamt möte mellan SSFs rekommenderade juniorklasser.  
 

 

 
 
 
 
Info/Workshop  
söndag 19 nov 

 
BLOCK D 08:30 – 9:30  
 
D1 
IdrottOnline -klubbadministration 
IdrottOnline – Hemsidan 
Åsa Blomqvist Jonsson svarar på frågor och visar knep i idrottens administrationssystem. Maila gärna 
frågor innan till asa@ssf.se  
__________________________________________________________________________________ 
D2 
Nyheter för SSF Seglarskola 
Oscar Johansson och Fredrik Norén presenterar kommande nyheter för SSFs Seglarskola.  
 
Med Jolleskoj är alla Guldmedaljörer!  Stefan Mälstad, Saltsjöbaden 
Genom att vända upp och ner på den traditionella Seglarskolan och ändra utgångspunkt för 
verksamheten kan en höjning av lyckandefrekvensen ses bland de barn som hittills genomgått 
kursveckor med Jolleskojkonceptet som grund.     
__________________________________________________________________________________ 
D3 
Seglingen etik – och moralfrågor (gemensamt med domare och seglingsledare) 
Värdegrundsfrågor, regelefterlevnad och fair segling står i focus.  
Hur sätter vi ramarna och var ligger det pedagogiska ansvaret? 
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BLOCK E 09:45 – 10:45 
 
E1 
Workshop klubbutveckling  
Har du någon idé om hur ni skulle vilja utveckla verksamheten i er förening eller klassförbundet. 
Landets klubbkonsulenter och sailcoacher finns på plats som bollplank och kan hjälpa till med 
planering och tips på bidrag.  
 

E2 
ParaSegling - hur svårt kan det va? Åsa Llinares Norlin SSF berättar om vad som händer inom 
svenska Parasegling just nu och några föreningar berättar om sina Para-seglingsverksamheter. 
 

E3 
Det skall vara roligt att delta på kappseglingar!   
Hur många kappseglingar ska genomföras på en dag eller under en regatta och vilka 
värderingar/behov styr hur vi genomför våra kappseglingar för barn/ungdomar? 
 

 
BLOCK F 11:15 – 12:45 
 
F1 
Svenska Sjö  och våra försäkringar 
Klubbförsäkring, kappseglingslicens, ansvarsförsäkring, olycksfallsförsäkring och båtförsäkring. Per 
Gryvenz, VD på Svenska Sjö svarar på alla våra försäkringsfrågor.  
 
Seglingens ekonomiska bidrag 
LOK-stöd, Idrottslyft från SSF o RF, Utbildningsstöd från SISU, Anläggningsstöd – Vad är det som 
gäller? Vi ger dig information om bidragsdjungeln. 
 

F2 
Seglingens pyramid blir rektangel 
Segling – Tillgängligt för alla hela livet innebär också att vi måste ha verksamheter som är bredare än 
färgpyramiden.  
 
SSFs utbildningar för seglare och ledare 
Vår utbildningsverksamhet står inför stora utmaningar. Inte minst handlar det om att förenkla och 
skapa tillgänglighet genom individuellt anpassade webbutbildningar. 
Här presenteras ett axplock om vad som är på gång. 
 


