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Anteckningar från möte med Västkustens Seglarförbunds klubbar den 12 oktober,
Långedrags SS klubbhus.

Närvarande vid mötet var representanter från
Ett 25-tal klubbar
Marie Björling Duell, förbundsdirektör SSF
Hans Ramne, SSFs styrelsen
Martin Klug, utvecklare av Sailarena
VKSFs styrelse och kansli
VKSFs ordförande, Johan Westling inledde mötet med att hälsa alla välkomna. Därefter lämnade han
över ordet till Marie Björling Duell, SSF.
Marie är sedan den 1 maj 2017, ny förbundsdirektör på SSF. Drivkraften är att skapa och hitta fler
möjligheter för att utveckla idrotten segling.
”Tillgänglig för alla” har ersatt den tidigare visionen, ”Fler kappseglare starkare elit”. Motorn i svensk
segling är våra klubbar. SSF har därför som målsättning att förenkla deras arbete.
Man arbetar idag utifrån följande kriterier:
1) Varumärket
Hitta en kommersiell plattform för Svensk Segling och nya intäktsströmmar
2) Enkelhet
Hitta nya digitala lösningar
Livesändningar från evenemang
Delar av utbildningarna på nätet (tex förarbevis mm)
Tillhandahållna båtar
3) Effektivisera
Mer samarbete centralt/regionalt. Ett led i detta är klubbkonsulenter na
Sailarena - Svensk Seglings nya digitala plattform för seglare, klubbar, distrikt och andra
intressenter.

Strategi 2025
RF och hela idrottsrörelsen har antagit en ny vision, för att främja ett livslångt idrottande. Den
tidigare ”Triangeln” har ersatts av en ”fyrkant”


Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att
idrotta i förening under hela livet.
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Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.
Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.



Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att
idrotta i förening.



Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

SSF fortsätter parallellt med sitt arbete för att göra seglingen mer jämställd.
Aktuellt just nu:






Utveckla och sjösätta Sailarena
Allsvenskan – inför nästa år så startar man upp Division 1 (norr, syd, öst och väst)
Träffen 18-19 november. Årets tema är enkelhet
Seglardagen – Enskilda klubbar kan motionera
Optimist för havet: Ett 3-årigt projekt där SSF, Postkodlotteriet, Sjöräddningen och Håll
Sverige Rent samarbetar för ett renare hav.

Hans Ramne, ansvarig för arrangemang i SSFs styrelse informerade kort om bakgrunden till varför
man valt att ta fram ett nytt system, sailarena.com.
Det tidigare sanktionssystemet, IndTA är ett samarbete mellan flera olika idrottsförbund, med olika
behov. Denna lösning har blivit väldigt dyr, då alla ändringar och anpassningar till respektive idrott,
bekostas solidariskt. SSF ville därför ta fram ett system, som man själva ansvarade för.
För ett år sedan, bad man därför Martin Klug från KSSS att göra en förstudie på ett enklare system,
anpassat till seglingen, sailarena.com. Projektet blev möjligt, tack vare Postkodlotteriet och intäkter
från licens- och tävlingsavgifterna. I ett senare skede, så kommer man att erbjuda systemet till de
nordiska seglarförbunden.

Sailarena.com - Martin Klug
Martin har en seglingsbakgrund i Höganäs SS,men idag är han dock aktiv i KSSS. Då han privat jobbar
med IT-system, så har han bla tittat på hur man kan digitalisera Gotland Runt.
Under våren, fick han i uppdrag av SSF, att göra en förstudie, på en ny nationell plattform, med mer
funktioner, sailarena.com.
Systemet kommer att byggas ut successivt. I förlängningen skall man tex kunna göra kopplingar
mellan olika sidor, koppla resultat mm. Idag prioriteras funktionen för att söka sanktion, då SSF vill
lämna IndTA, så snart det är möjligt.
VKSF och Skånes SF är först ut med att använda den nya plattformen. Med anledning av att vi byter
system, så har vi förlängt ansökningstiden till den 15 november för regattor som sanktioneras av
VKSF.
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Idag finns följande grundfunktioner:




Varje klubb, har en ”klubbsida” som man själv kan administrera via
klubbadministratören. Här kan man presentera sin verksamhet, lägga in sin logga, bilder,
adress mm. Här kan man även lägga in sina evenemang samt söka sanktion. (Denna
ersätter ej klubbarnas egna webbsidor.)
Lägga in sina arrangemang

På gång…


Inloggningsuppgifter har skickats ut till de som är registrerade som klubbadministratörer
hos SSF. Dessa personer kan även lägga ge behörighet till andra i klubben som skall
ansvara för sanktionsansökningarna.



Under veckan kommer systemet att kompletteras med funktionen ”Söka sanktion”.



Just nu kan man inte lägga till funktionärer. Anledningen är att man måste invänta
funktionärernas godkännande innan man lägger in de i systemet. Så snart de har
accepterat inbjudan (skickades ut igår), så kommer de att bli valbara i sanktionssystemet.



Ett mail kommer att skickas ut när dessa funktioner är aktiverade (söka sanktion,
funktionärer)



Sista dag att söka sanktion på Västkusten är den 15 november.



Fortlöpande information, frågor och support, se https://support.sailarena.com/hc/sv .
Där finns också en chatt, där man kan få svar på sina frågor

Man tittar även på möjligheterna, att kunna koppla ihop systemet med IdrottOnline (LOK, SISU mm)

Karin Knigge, Klubbkonsulent VKSF
Karin, är sedan den 1 juli anställd på halvtid som klubbkonsulent på VKSF. Tjänsten delas med SSF.
Karin har inlett ett samarbete med ett flertal klubbar. Hon uppmanade övriga klubbar att höra av sig
om de hade några idéer på något projekt som de vill genomföra, utveckla sina tränare mm. Kontakt:
Karin Knigge, karin@ssf.se 0739-347780, se även bilaga

Utbildning av funktionärer
Johan presenterade hösten och vårens utbildningsprogram, se bilaga.
Ett problem är att det finns för få föreläsare.
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Flera klubbar har också uttryckt, att de har stora problem med att få funktionärer att utbilda sig. En
konsekvens av detta blir att man inte kan leva upp till kravet för att få arrangera sanktionerade
regattor.
Janne Sjögren från GKSS och KKKK kommer att arrangera en Sailwave utbildning i januari/februari.
Platser kommer att erbjudas till övriga klubbar, via en inbjudan från VKSFs kansli. Önskemål om att
även lägg in Plattformen i utbildningsprogrammet (arrangeras av SISU)

Utvärdering av årets cuper
Johan presenterade aktuell statistik från Liros Jolle Cup och Liros SRS Cup (bifogas). Vi kan i år, se ett
minskat deltagande i respektive cup. Hur kan vi få fler att segla i våra cuper?
Förslag





Minska antalet regattor?
Roliga kringarrangemang
Sprida de goda exemplen
Erbjuda ungdomar gratis deltagande som besättning vid SRS tävlingar

Västkustkalendern
De senaste två åren, har vi endast gett ut kalendern digitalt. Som ett komplement till den digitala
kalendern, så har vi även tryckt upp broschyrer med våra seglarskolor och våra cuper, som
distribuerats via Båtmässan.
Hur har det fungerat? Är det tillräckligt eller finns det något intresse för att återuppta den tryckta
kalendern?
Frågan har diskuterats i styrelsen. Hur många måste vi trycka och distribuera för att det skall bli
intressant för annonsörerna? Styrelsen har tittat på kostnaden för att distribuera den via andra
kanaler än Båtmässan. Detta har dock visat sig vara ett alltför kostsamt alternativ.
På mötet rådde det delade meningar om värdet av en tryckt alternativt digital kalender. Önskemål
om att istället ta fram en plansch som kunde användas av tränarna fördes fram. Styrelsen fick i
uppdrag att arbeta vidare med frågan.

VKSFs Valberedning
Göran Ejdeling, sammankallande i valberedningen uppmanade klubbarna att komma in med förslag
på kandidater till Västkustens Seglarförbunds styrelse. (se bilaga)
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Övriga frågor
Skrivelse från RåSS – konkurerande arrangemang
Rådasjöns SS har under säsongen, drabbats av konkurrerande arrangemang, i form av oannonserade
läger och clinics, vid tre av sina sina sanktionerade regattor. Detta har gjort att deltagarantalet i
främst optimistklassen minskat dramatiskt.
Förutom den ekonomiska förlusten, så suger detta även musten ur ideella funktionärer. Att andra
klubbars seglare väljer bort vissa regattor, sänder dessutom tråkiga signaler till klubbens egna
seglare.
Rådasjön hoppas därför på ett bättre samarbete med övriga klubbar, kring läger och sanktionerade
regattor inför nästa säsong.
Synpunkter och förslag:








Lägga läger i samband med en regatta så att det är träning en dag och tävling nästa
Lägga in läger i sanktionsmodulen
Samarbete och mer kommunikation mellan klubbarna
Klubbens styrelse bör ta det övergripande ansvaret vid planering av läger och träningar
och inte överlåta detta till tränarna
Informera klubbtränarna om problematiken och uppmana de att ta hänsyn till andra
klubbars regattor
Ha tränare på plats vid regattorna, för att utveckla seglarna
Styrningsfråga mellan klubben – tränare – föräldrar

Kommande aktiviteter och avslutning
• DM för jollar, Kullavik den 14 oktober
• Nominera årets…, senast 1 november
• Valberedningen, förslag senast den 4 november
• Sanktionsansökningar, senast den 15 november
• Seglarträffen, 18-19 november, Solna
• Årsmöte & sanktioneringsmöte, 25
VKSFs ordförande Johan Westling tackade de närvarande för visat intresse innan han förklarade
dagens möte för avslutat
Bilagor:
Dokument och statistik från konferensen
Skrivelse från Rådasjöns SS

Anteckningar
Pia Sahlen, VKSFs kansli

