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Allsvenska-möte 2022-11-19

• Erfarenheter och mediarapport från 2022

• Tävlingsprogrammet 2023

• Regler och villkor

• Mat och boende på deltävlingar

• Båtar, segel och utrustning

• Produktion, live-sändning

• Sailing Champions League och WOW
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Mediaexponering per kanal
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Mediaexponering över tid
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Förekomst i traditionell media
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Fördelning i media
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Förekomst i sociala medier
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Genomslag i social media
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Erfarenheter och slutsatser

• Segling i hårt väder – 10 till 14 m/s

- 1 rev + gennaker

- träna båt- och segelhantering

• Skadehantering

- domare och service-team - beslutar

- besättningar, klubb - informeras

- båtägare – åtgärdar

- fakturering

• Sjukdom och skador

- byte av besättningsmedlem möjligt

- tänk på klubbmedlemskap
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Tävlingsprogrammet 2023

• Deltävling 1: Saltsjöbaden, 12-14 maj

• Deltävling 2: Långedrag, 2-4 juni

• Deltävling 3: Åmål, 18-20 augusti

• Deltävling 4: Strängnäs, 15-17 september

• Kval: Marstrand, 14-15 oktober
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Anmälan och registrering

Inbjudan görs klar i januari 2023

Meddela klubbens kontaktperson så snart som möjligt till:

claes@ssf.se

Anmälan senast 31 mars 2023

Anmälningsavgiften faktureras – 30.000 kr

Registrering av besättningen i Sailarena, senast torsdagen

Instruktionsvideo för Sailarena här

https://www.youtube.com/watch?v=KPhtabFdUHY&t=1s

OBS! Skicka information om besättningen till kommentator:

Johan Sjöstrand, j.sjostrand@me.com

Oxelösunds Segelsällskap

mailto:claes@ssf.se
https://www.youtube.com/watch?v=KPhtabFdUHY&t=1s


15

Krav på klubblag 2022 = 2023

• Deltagande klubbs lag ska bestå av minst 10 tävlande som 

deltagit på minst en deltävling

• De tävlande ska vara medlemmar av klubben sedan senast 

den 1 april

• Ingen tävlande får delta på samtliga deltävlingar

• Ingen tävlande får representera mer än en klubb

under säsongen



16

Krav på besättning 2022 = 2023

• En besättning ska bestå av fyra eller fem tävlande, varav minst två damer

• Besättningens ska ha minst en ungdom (upp till 25 år) minst två dagar

• Kappseglingskommittén får besluta om undantag vid skada eller sjukdom

• Samtliga tävlande i besättningen ska ha en giltig tävlingslicens

• Besättningen ska bära en bib med klubbens logotyp

• Besättningen ska ha med sig en VHF

• Särskilda regler för handhavande av båtarna i SF
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Mat och boende

• Boka boende i god tid.

Arrangörerna har ibland rekommendationer och rabatter.

• Beställ lunch i god tid, normalt en vecka före tävlingen.

Arrangören har alltid luncherbjudande.

• Enklare after-sail på alla deltävlingar.

Regattamiddag för tävlande på vissa deltävlingar.

• De flesta arrangörer har en cafeteria i tävlingsområdet, 

handla gärna här.



• Båtarna behöver vara på plats enligt avtal

• Båtägaren ska vara behjälplig med riggning

• Båtägaren behöver medverka vid skadebesiktning

• Båtägaren ska vara behjälplig vid avmastning och packning

• Båtarna ska putsas och repareras mellan tävlingarna

Förväntningar på båtarna

• SSF håller båtarna folierade

• SSF står för segel samt tamp-paket (revlina?)

Planen är nya fockar och eventuellt nya gennakers till 2023

• SSF tillhandahåller protestflaggor
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Live-sändning

• Samtliga deltävlingar live-sänds på Facebook och Youtube

• Sändningarna innehåller kommentarer, analys, intervjuer, 

reportage och reklam

• Tävlande förväntas ställa upp på intervjuer

Besättningarna rekommenderas (ska):

- skicka information före tävlingen

- komma förberedda till tävlingen

- vid intervju lyfta fram sin klubb, sin kommun

och sina samarbetspartners. 
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Syftet med live-sändning

• Göra spännande och intensiv kappsegling tillgänglig för en 

seglingsintresserad publik

• Möjliggöra uppföljning och analys i realtid för deltagarna i 

syfte att optimera prestationen

• Tillhandahålla möjligheter för analys och utvärdering i 

efterhand för utveckling av strategi, taktik och teknik
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Sailing Champions League

• De tre bästa klubbarna i Allsvenskan 2022 bjuds in till 

Sailing Champions League 2023

• SCL genomförs som kvaltävlingar samt en final,

24-30 klubbar per tävling.

Tentative plan 2023:

1. 23-26 March, Vilamoura

2. 06-09 April, Vilamoura

3. 27-30 April, Berlin

4. 04-07 May, Polen

5. 22-25 July, Travemünde

6. Finale: tba

One of these events will likely become the Youth Event

The Vilamoura events will be small events. (max 18 participants)



Women’s Sailing Champions League

• WSCL planerar för två kvaltävlingar + final 2023

• En till tre klubbar per land bjuds in till WSCL 2023

• Svensk uttagning ännu inte klar

Tentative plan 2023:

Qualifier 1: 17-19 March, Berlin or

31-02 April, Berlin

Qualifier 2: May, Poland

Finale: 14-17 September, Sundby

Women On Water – Sverige

17-18 juni Riddarfjärden, Stockholm



23

Mer information och kunskap

• Allsvenskans hemsida på SSF:s nya webbplats:

www.allsvenskansegling.se

• Facebook – Allsvenskan segling

https://www.facebook.com/allsvenskansegling

• Youtube – Svenska Seglarförbundet

https://www.youtube.com/user/svensksegling/featured

• Youtube – Kappseglingsdomaren

• Facebook – Kappseglingsregler

http://www.allsvenskansegling.se/
https://www.facebook.com/allsvenskansegling
https://www.youtube.com/user/svensksegling/featured


Tack för idag. Ha en skön vinter.

Vi ses i Saltsjöbaden i maj!

claes@ssf.se


