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Representerade klubbar
BMBK
Alingsås SS
Björboholms Segelsällskap
BKSS
Billdals Kappseglingssällskap
Boxvike SS
Chalmers segelsällskap
Falkenbergs Båtsällskap
Getskärs SS
GKSS
GQSS
Grötvik
Göteborg‐Grötö Segelsällskap
Halmstads Segelsällskap
Hjuviks Båtklubb x2
Hovenäsets Segelsällskap
KKKK x2
Korshamns Båtklubb
LBS Lerkils
k l Båtsällskap
å ll k

LDSS
Ljungskile SS
LSSG
Marks kajak och segelklubb
Marstrands Segelsällskap
Nääs YV
Orrevikens SS
Partille Segelsällskap
Rådasjöns SS
RÖSS
Segelsällskapet Viken Ägir
SKSS
Smögen Yacht Club
Sotefjordens segelsällskap
SS Fram
SS Kaparen
SS Norderviken
Stenungsunds segelsällskap x2

Storastenars ss
Svanesunds segelsällskap
Särö Båtklubb
Tanumstrand Yacht Club
Tj kil kkappseglingsklubb
Tjuvkils
li kl bb
Tjörns Segelsällskap
Varbergs Segelsällskap
Öds
Ödsmåls
å s Kappseglingsklubb
appseg gs ubb x2
Ölmanäs SS

Vilka seglingsaktiviteter arrangerar ni i er klubb?

Piratskola eller liknande
Seglarskola för barn/ungdomar
Seglarskola för vuxna
Fortsättning för seglarskoleleverna
Tä i
Träningsverksamhet
k
h t jolle/liten
j ll /lit kölbåt
Träningsverksamhet kölbåt
Kappseglingar på klubbnivå
Kappseglingar på regional nivå/högre
Övrigt

Övriga aktiviteter: Grön SL,
SL Eskader,
Eskader Infokvällar,
Infokvällar Träning Funktionshindrade,
Funktionshindrade
Läger, Båthantering, Skolsamverkan, Faddersegling (kölbåt)

Hur många aktiva kappseglare uppskattar ni att ni har i klubben?
I vilka discipliner?

Övriga:
g 2,4,
, , Kajak,
j , Simskola,, Modellbåt

Vad skulle locka fler barn/ungdomar till de lokala jollekappseglingarna?
Priser
Utlottningspriser
Lägre anmälningsavgifter
Kringarrangemang
Ändrade format (sprint, jaktstart, matchrace etc.)
Kretscuper (ex. Autumn Leaf. Grannklubbar som
binder samman sina regattor till mindre cuper)
Banor nära land
Övriga

Övriga
g idéer:

‐ Bra seglingar
g g
‐ Bra verksamhet i klubben
‐ Kvalitet i arrangemanget inkl mat efter seglingen är viktig
‐ Tävlingar där arrangörsklubben står för båtar
‐ IT‐bidrag
‐ Bättre planerad kappseglingskalender med färre onödiga krockar!
‐ Lagseglingar
‐ Engagerade tränare
‐ Grannsamverkan

Hur kan man underlätta deltagande i kappseglingar för kölbåtar?

Övriga idéer:

‐ Samverkan mellan klubbarna
‐ Seglingar där båtar tillhandahålls
‐ Många djupgående båtar, båttaxi behövs
‐ Speeddating mellan båtägare o gastar
‐ Ta lärdom av de tävlingar som vuxit sig starka under de sista åren
‐ Enkel utbildning i regler och hur kappsegling går till
‐ Bra och trevliga arrangemang!
‐ Endagsregttor
d

Vilka tjänster önskar ni kunna utnyttja av Västkustens Seglarförbund?

Övriga önskemål:

‐ Resurser i form av seglarskoleinstruktörer
‐ Sätt ihop små lokala team som kan stötta varandra
‐ Sailcoach‐besök
‐ Administrativt stöd
‐ Förenkling IndTA
‐ Klubbar kan gå ihop och betala för att en resurs på VKSF
administrerar m h a Idrottonline
‐ Aktivt arbete med att utveckla seglingen
g g i regionen
g

Vi genomför ett flertal utbildningar varje år. Kommer någon eller några från
klubb att delta i våra utbildningar under det kommande året?

Ja!

27

53 %

Nej inte ännu, men vi planerar att
göra det

10

20 %

Nej, vi har inget behov i år

6

12 %

Vi h
har iinte
t planerat
l
t något
å t äännu men
kontakta oss för mer information!

8

16 %

Vilka utbildningar skulle vara aktuella för medlemmar i er klubb?

Övriga
‐ Instruktör för Handikappssegling
‐ Lägeransvarig

Våra Klubbutvecklare/Sailcoacher arbetar med att utveckla och stötta
klubbarnas verksamhet
verksamhet, både för jolle och kölbåt
kölbåt. Planerar eller önskar ni
att samarbeta med dem i år?

Ja, vi är redan igång

12

24 %

Nej inte ännu, men vi planerar att göra det

8

16 %

Nej men vi skulle önska ett samarbete
Nej,

8

16 %

Nej, vi har inget behov

8

16 %

13

27 %

Vi har inte planerat något ännu men skulle vilja bli kontaktade för
mer information

Upplever ni att er klubb har bra kontakt och får hjälp av ert
distriktsidrottsförbund och er SISU‐konsulent?

Ja, mycket bra

23

46 %

Nej, inte speciellt bra

11

22 %

Är osäker,
osäker skicka gärna mer informaton

16

32 %

