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1. Beskrivning 
 
Med inspiration från Tyskland (Segel-Bundesliga) och Danmark (Sejlsportsligaen) introducerade 
Svenska Seglarförbundet 2015 Allsvenskan Segling. 
 
Syftet med Allsvenskan Segling är att stärka klubbkänslan och öka gemenskapen både internt i 
klubbarna och inom Svensk Segling som helhet. Det skall vara kappsegling i ett lättillgängligt format 
som gör det enkelt att nå ut med segling till media och publik. SSF gör detta i nära samarbete med de 
deltagande klubbarna. 
 
Allsvenskan Segling är en ligaserie där 18 klubblag årligen gör upp om vem som är Sveriges bästa 
kappseglingsklubb. Fyra deltävlingar ingår i serien över säsongen samt ett kval inför kommande år. 
Deltävlingarna arrangeras i olika städer, där geografisk spridning är en faktor. Kappseglingarna avgörs 
i så kallat sprintformat med sex stycken identiska segelbåtar, J/70. Sprintformat innebär att varje 
race tar ca 10 – 15 minuter. Under de två och en halv tävlingsdagarna är ambitionen att hinna med 
upp till 45 race (15 race per klubblag). Kappseglingarna är direktdömda på vattnet, så först i mål 
vinner. För att undvika långa väntetider byter besättningarna båt ute på vattnet. 
 
 

2. Upplägg, program 
 
Program 
20 – 22 maj Deltävling 1, Motala 
10 – 12 juni Deltävling 2, Ekerö (Stockholm) 
12 – 14 augusti Deltävling 3, Malmö 
2 – 4 september Deltävling 4, Långedrag (Göteborg) 
7 – 9 oktober Kval 2017, Båstad 
 

På vattnet 
Fredag  kl. 09.30 – 12.30 – möjlighet till träning (1 tim./klubb inklusive riggning och/eller  
     tid för byte på vattnet.) 
 kl. 14.00 – Första start för dagen 
Lördag  kl. 09.00 – Första start för dagen 
Söndag  kl. 09.00 – Första start för dagen, ingen ny omgång påbörjas efter kl. 14.30 
 

På land 
Regattaexpeditionen är öppen: 
Fredag  kl. 09.00 – 19.00 
Lördag  kl. 08.00 – 18.00 
Söndag  kl. 08.00 – 16.00 
 ca kl. 15.30 – prisutdelning 
 
Mer information om tider m.m. finns i den officiella inbjudan som vid konflikt gäller före dessa villkor.  
 
 

3. Villkor för att delta 
 

 Bekräftelse om deltagande i Allsvenskan Segling 2016 ska ske av klubben till Svenska 
Seglarförbundet (SSF) senast 15 mars 2016.  

 Deltagaravgiften, 30 000 kr, ska vara SSF tillhanda senast 1 maj 2016. Denna betalas in på SSF 
bankgiro 641-6945. 



 Varje Allsvensk klubb åtar sig att delta vid samtliga Allsvenska deltävlingar. 
 

 Det Allsvenska klubblagets medlemmar ska skriftligen meddelas till SSF senast 1 maj 2016. 

 Klubblaget ska bestå av 12 till 15 lagmedlemmar, som alla är medlemmar i den Allsvenska 
klubben sedan minst den 1 januari innevarande kalenderår. 

 Samtliga klubblagsmedlemmar ska delta på minst en deltävling och ingen av dessa 
lagmedlemmar får delta på samtliga deltävlingar. 

 Ingen lagmedlem får ingå i fler än ett Allsvenskt klubblag under innevarande säsong. 

 Två klubblagsmedlemmar får ersättas (eller utökas om man anmält färre än 13) under pågående 
Allsvensk säsong. Förfrågan om detta ska ske skriftligen och gäller först då klubblaget fått 
skriftligt godkännande av SSF.  

 Besättningen på varje deltävling ska bestå av fyra personer plus en reserv om så önskas.  

 Besättningen på varje deltävling ska bestå av minst en person av varje kön och minst en yngre 
seglare (13-25 år). Dessa kan utgöras av samma person men ska delta på minst en delsegling. 

 Klubben åtar sig att skicka in sin logo/klubbemblem i tryckvänligt format (vectoriserad eps) samt i 
jpeg-format till SSF. Denna kommer användas på Allsvenskan Seglings hemsida samt tryckas på 
flaggor/klubbskylt på båtarna. 

 Laget uppmanas att bära enhetlig tävlingsklädsel, åtminstone klubbflytvästar alternativt bibs 
med klubbemblem.  

 Varje deltagande klubb ska ange ansvarig medieperson för Allsvenska laget senast 15 maj 2016.   
 

 

4. Tävlingsupplägg 
 
2015 seglades Allsvenskan Segling som en rak serie. Alla kappseglingar räknades och efter varje 
deltävling tog klubben med sig sin poäng från sin totalplacering i deltävlingen in i tabellen. 
 
2016 års deltävlingar kommer att gå till på följande sätt: 
fredag, lördag och söndag seglas grundomgång. Tävlingsledningen kan komma att avbryta 
grundomgången på söndagen för att avsluta deltävlingen med en finalomgång. 
 
Finalomgången består av tre delar:  
Race 1: De lag som ligger på platserna 13 – 18 i resultatlistan från grundomgången möts 
Race 2: De lag som ligger på platserna 7 – 12 i resultatlistan från grundomgången möts 
Race 3: De lag som ligger på platserna 1 – 6 i resultatlistan från grundomgången möts  
 
 

5. Skadehantering 
 
Efter varje kappsegling ska båtarna kontrolleras av besättning och av tävlingskommittén utsedda 
personer gällande skador på skrov och segel. Alla former av skador ska rapporteras av besättningen 
och noteras av tävlingskommittén. Den besättning som nyttjat den skadade båten är 
betalningsskyldig om inte domarna har bedömt att skadan orsakats av annan besättning. Domarna 
har även möjlighet att tilldela den besättning, som har orsakat en skada, ett poängstraff enligt nedan: 
 
Skada delas in i tre olika kategorier: 

Nivå Utsträckning Konsekvens 

Nivå A – Liten skada Påverkar inte signifikant värdet 
av, allmänt utseende eller 
normalt framförande av båten. 

Båten ska seglas utan 
reparation fast att ytliga 
reparationer kan komma att 
behövas efter evenemanget. 



Reparationen bör inte ta mer 
än 1 timme. 

Nivå B – Skada Påverkar värdet av och/eller 
allmänt utseende på båten. 

Skadan påverkar inte 
framförandet av båten i detta 
race men kan behöva 
(temporär) reparation innan 
den tävlas med igen. 
Reparationen tar mer än 1 
timme men mindre än 3 
timmar. 

Nivå C – Stor skada Det normala framförandet av 
båten äventyras och dess 
strukturella förmåga har 
försämrats. 

Båten behöver repareras innan 
den kan kappseglas igen. 
Reparationen tar mer än 3 
timmar. 

 
Poängstraff – att tillämpas utan förhandling  

Nivå Grundomgång Final 

A Ingen Ingen 

B Halv poäng ¾ av en poäng 

C En poäng En poäng 

 
 

6. Transporter av båtarna 
 
Båtägarna ansvarar för att transportera de sex J/70-båtarna till och från evenemangen. Båtarna ska 
vara på plats på evenemangsplatsen senast torsdag kl. 15.00 om inget annat överenskommits.  
 
En rekommenderad lösning på denna transport är att ägaren ger en eller flera Allsvenska klubbar 
ansvar för båttransport till och från evenemangen i utbyte mot gratisträning vid den organiserade 
träningen (se punkt 7 nedan) eller vid enskild träning.  
 
Den som transporterar Allsvensk båt har ansvar för att den lastats enligt den i båten medföljande 
checklistan.  
 
Eventuella transportskador på båt och trailer betalas av den som ansvarar för transporten vid varje 
specifikt tillfälle. SSF kommer att utse en person att bistå vid packning för hemtransport och som 
också kontrollerar att båtarna är korrekt packade innan de lämnar evenemangsplatsen.  
 
 

7. Träning 
 
Vid nedan tillfällen är organiserad träning planerad. Med organiserad träning menas att båtarna finns 
tillgängliga i sin hemmahamn (riggade och stående på land) för de Allsvenskaklubbar som vill träna. 
Ägaren ansvarar för bokningar av tider och för därmed en direkt dialog med klubbarna kring detta. 
Vid varje träningstillfälle utgår en hyra för båten, 2 500 kr för en heldag alternativt 1 500 kr för en 
halvdag per klubb. Denna hyra kan kvittas mot att klubben transporterar båten vid 
evenemangstillfällena. 
 
Tillfälle 1: 5 – 8 maj, träningstid mellan kl. 10.00 – 16.00. Torsdag sjösättning kl. 8.00 – 10.00, 
 söndag upptagning kl. 16.00 – 18.00 



Tillfälle 2: 28 – 29 maj, träningstid mellan kl. 10.00 – 16.00. Lördag sjösättning kl. 8.00 – 10.00, 
 söndag upptagning kl. 16.00 – 18.00 
Tillfälle 3: 6 – 7 aug, träningstid mellan kl. 10.00 – 16.00. Lördag sjösättning kl. 8.00 – 10.00, 
 söndag upptagning kl. 16.00 – 18.00 
Tillfälle 4: 27 – 28 aug, träningstid mellan kl. 10.00 – 16.00. Lördag sjösättning kl. 8.00 – 10.00, 
 söndag upptagning kl. 16.00 – 18.00 

 

Båten ska återlämnas till ägaren i samma skick som innan träningen, om inget annat överenskommits 
med ägaren, d.v.s. utgångsläget är att båten ska stå på trailer på land, riggad. Viktigt att tänka på är 
att städa ur eventuellt skräp och att förvara seglen på sådant sätt att de inte skadas eller smutsas ned.  
 
Vid varje ovan nämnt tillfälle ska en representant från ägaren och en representant från de på den 
organiserade träningen deltagande klubbarna besikta båt och trailer inför och efter användning för att 
notera eventuella skador.  Alla kostnader för skador på båtar, segel och övrigt material delas mellan 
de på den organiserade träningen deltagande klubbarna om inte annan överenskommelse skett.  
 
 

8. Media och kommunikation 
 
Gemensam spridning av information kring Allsvenskan är en förutsättning och alla klubblag har ett 
gemensamt ansvar för att sprida information till klubbens medlemmar, fans och lokalpress. 
 
Pressreleaser centralt 
SSF skriver generella pressreleaser och artiklar till nationell media (ca 220 presskontakter). 
I samband med varje deltävling: 
- Inför, några dagar inför eller precis när tävlingen startar. Artikel om det som kan vara intressant 

att skriva om. Deltagare, så här följer du osv.  
- Texten läggs också på en för allsvenska klubbarna gemensam Dropboxmapp. Denna  text läggs 

även på allsvenska sidan, svensksegling.se och därifrån sprids den till Facebook. 
- Efter första och andra dagens seglingar skrivs kortare summering på hemsidan och ev. 

pressmeddelande.  
- Efter avslutad deltävling skrivs pressmeddelande som inför. 
 
Pressreleaser lokalt 
Allsvenskalagen får tillgång till en gemensam Dropboxmapp; 
https://www.dropbox.com/sh/2afrhnc7zy42dqt/AADJAPFxrxcDPKaLTo_s7yFUa?dl=0 
I denna mapp kommer sammanfattande texter för klubbens medieansvarig att läggas upp för fri 
användning för klubbens egna pressreleaser till lokala media.  
 
Klubbarna ansvarar för att anpassa texterna för egen del och skicka till sin lokala media. 
 
Bildbank - Allsvenskan 
I den gemensamma Dropboxmappen ligger en gemensam bildbank för med bilder och ev. 
filmsnuttar. Bilderna får användas fritt för redaktionellt bruk. Nämn alltid fotograf om publicering.  
Har ni egen fotograf som är på plats är det positivt om ni kan dela med er av bilder. Skapa separat 
mapp med namn på fotograf.   
 
Webbsida 
Artiklar kommer att publiceras på www.svensksegling.se/Allsvenskan/ och de större på 
www.svensksegling.se. SSF tar gärna emot artikelförslag för att tydligare visa hur klubbarna jobbar 
med sitt Allsvenska lag inom klubben, mot sponsorer och mot lokal media.   
 

https://www.dropbox.com/sh/2afrhnc7zy42dqt/AADJAPFxrxcDPKaLTo_s7yFUa?dl=0
http://www.svensksegling.se/Allsvenskan/
http://www.svensksegling.se/


Facebook 
På www.facebook.com/allsvenskansegling/ kommer vi löpande att skapa större och mindre nyheter 
kontinuerligt under tävlingssäsongen. Dela och gilla nyheter för ökad spridning. Tipsa gärna SSF om 
artiklar i lokalpress så att vi kan sprida länkar på denna sida. 
 
 

9. Champions League och kval 
 
Efter Allsvenskan Seglings sista deltävling utses en vinnande klubb. De två främsta klubblagen blir då 
kvalificerade att delta i Sailing Champions League, den internationella ligaserien. Datum och platser 
för denna är ännu ej beslutade. Om SSF blir erbjudna wildcard ska detta erbjudas nästkommande lag 
i serien, 3:an därefter 4:an osv. Regler kring Champions League kan komma att ändras.  
 
Klubbarna som placerar sig på plats 16 – 18 i Allsvenskan åker ur serien och får möjlighet att 
återkvalificera sig, tillsammans med maximalt 15 nya klubbar på en kvaltävling, som arrangeras 7 – 9 
oktober 2016 i Båstad, inför kommande års Allsvenska. 

http://www.facebook.com/allsvenskansegling/

