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Västkustens Seglarförbund – Vision
Seglingen är unik – alla kan vara med utifrån sina egna förutsättningar. Att segla är ett livslångt intresse. Seglingen erbjuder
tävlingsmoment, utbildning, kamratskap och naturupplevelser.
Vi ägnar oss åt segling som idrott. Det innefattar seglarskolor, träning och tävling i en mångfald av vinddrivna farkoster.
Vår vision är att vi, utifrån en stor bredd, ständigt får fler kappseglare som seglar hela livet!
För att nå vår vision arbetar vi utifrån några principer:
 Det är i klubbarna som idrottsutövningen sker. Vår roll är att stötta klubbarna utifrån klubbarnas önskemål.
 Vi vill vara en mötesplats och ett nav för svensk segling på västkusten.
 Våra huvudsakliga uppgifter är att utbilda funktionärer, samordna tävlingsverksamheten, skapa förutsättningar för samarbete,
vara en länk mellan olika organisationer, marknadsföra klubbarnas verksamhet och informera om seglingen.
 Vi bedriver vår idrottsliga verksamhet i enlighet med SSF’s dokument.
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Västkustens Seglarförbund
Inriktning allmänt







Vara ett starkt fäste för svensk seglingsverksamhet på Västkusten.
Stödja klubbarna i att utveckla segling till en bred sport, öppen för alla människor och typer av segling.
Stärka klubbarnas ungdomssatsning med breddsatsningsmål och öka antalet deltagare vid träningar och tävlingar.
Matcha krav på arrangemang (hitta regattor till seglarna (via klassförbund/föräldrar) + hitta seglare för klubbar som vill arrangera regattor).
Medverka till ett gott samarbete mellan klassförbund och klubbar i syfte att få till viktiga arrangemang inom förbundet.
Arbeta för att stora tävlingar skall kunna arrangeras i samarbete mellan klubbar.

Inriktning utbildning



Bedriva effektiv utbildning anpassat till klubbars nuvarande och framtida behov (proffsighet, men med lägre trösklar för att komma med)
Erbjuda föräldrautbildning

Inriktning service










Vara ett tillgängligt och starkt kansli med god service till klubbarna efter deras behov.
Vara ett väl fungerande nav och en mötesplats med effektiva kostnader för klubbarna.
Visa bredden genom att tydliggöra alla delar på Båtmässan. Utveckla kalendern och seglarskolebroschyren .
Påverka SSF att förbättra och förenkla moduler och system.
Skapa plattformar för erfarenhetsutbyte och kommunikation.
Bättre kretssamarbete.
Bättre utnyttjande av sociala medier.
Arrangera regionala träffar vartannat år och föreslå en central vartannat år.
Fånga upp ”borttappade själar”.
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Vad gör VKSF i framtiden?
•

Sailcoach
Råd, kontakter, utbildning, träningsstöd och idrottslyftet

•

Kansli
Rådgivande för klubbar, idrottslyftet
Nätverk och kontakter
Sanktioner
Västkustkalendern
Hemsida
Veckomail

•

Utbildningar för och clinics för
Domare, funktionärer, tävlingsledare, seglingsledare, fortbildning
Tränare, instruktörer: Clinics, vinter/vårträning och träffar
Klubbar/seglare: Rigg/trim, väder, taktik kölbåt /jolle, regler och träffar

•

Båtmässan Gbg
Monter och seminarier, Information från/av klubbar, Information/kommunikation

•

Genomför ordförande konferenser informationsmöten, klassförbundsmöten, årsmöte. Är remissinstans för seglingsfrågor i Västsverige. Deltar i SSF
och ISAF kommittéer/styrelser
Idé katalog:
Erbjuda fritidsseglare rabatterade båtplatser mot att de ställer upp som funktionärer
Hamnsamverkan med möjligheter för kölbåtar att t.ex. låna båtplatser
Tränarförmedling
Göra matchracing mer lättillgänglig, genom typ korpmatcher
Tidigare info om mästerskap/större evenemang + funktionärspool
Samla seglingsledare/funktionärer direkt efter säsongsslut för erfarenhetsutbyte

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ta med klassförbund på ordförandekonferensen
Seglingsledarutbildning som rollspel i gymnastiksal
Utveckla DM
Ta bättre tillvara på (äldre) förebilder
Hjälp i utbildning
Rankinglista SRS‐race
Clinics/ läger för äldre seglare i ex.vis C55
Övningsbibliotek (förebild från Hockey).
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