
Bilaga 1. Vad styr Svensk segling, artikel nr 2 
Mina kommentaren i kursiv. Roa er med att försöka hitta stöd för att SSF ska skilja på elitsegling eller breddsegling eller 
ens funderat på vad tävling betyder. Stadan talar bara om seglingsidrott i allmänhet och kan betyda vad som helst.. Vi kan 
definiera detta som TV-spel, VO, semestersegling eller renovering av träbåtar. Tolkningen ligger på oss medlemmar. 
 
SSF:s stadgeenliga ändamål enligt § 1 

Svenska Seglarförbundet har till uppgift att främja och administrera all seglingsidrott i Sverige i 

överensstämmelse med idrottens verksamhetsidé enligt 1 kap RF stadgar samt att företräda svensk 

seglingsidrott i utlandet. 
 

I detta ingår att 
 

a) leda och administrera den svenska seglingsidrotten 
b) föra dess talan utåt, bl.a. i förhållande till svenska och utländska myndigheter och organisationer 
c) befordra den svenska seglingsidrottens gemensamma intressen såväl inom som utom landet, 
d) verka för utvecklingen av gemensamma och enhetliga kappseglings- och mätningsregler samt 

bestämmelser för indelning av båtar i klasser, 
e) främja segling som friluftsaktivitet och värna om seglingsmiljön. 
f) Svenska Seglarförbundet skall aktivt verka för en dopingfri seglingsidrott. 

 
Eftersom SSF:s stadgar hänvisar till RF:s stadgar måste vi studera även dessa. I RF:s stadgar talar man viserligen om 
elitidrott och breddidrott. Definitionen på elitidrott är fantastisk. Elitidrott bygger på att förbätttra sina prestationer och 
prestera goda tävlingsresultat. Vi är därför många som tillhör eliten enligt SSF. Bara att kanlla upp och söka stöd. 
 
RF:s verksamhetsidé 
 

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetside 
 
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. 
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig 
folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. 
 
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. 

• Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. 
• Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. 
• Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. 

 
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. 
Att ge barnen möjlighet tillallsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. 
Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. 
 
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. 

• I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. 
• I breddidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat 

ofta tjänar som sporre. 
 
Vi utformar vår idrott så att 
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll 
• alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning 
samt fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet 
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar 
• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet 
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. 


