
Bilaga 4. Vad styr Svensk segling, artikel nr 2 
 
Ett utkast till kategorisering av kund- och målgrupper för SSF, (och kanske för RF) 
 
Åldrar - definitioner 
Åldrar är viktigt eftersom det enligt förordningen ska gå till verksamhet för individer under 25 år. Inga 
andra. Idrott är i särklass den fritidsaktivitet som lockar flest barn- och ungdomar. En klar majoritet av 
barn och ungdomar över sju år deltar i organiserad idrottsverksamhet. Idrotten spelar en viktig roll i 
många barns uppväxt. Barnidrott är enligt Riksidrottsförbundets definition mellan medan 
ungdomsidrotten sträcker sig t o m 20 år och Riksdagens förordning föreskriver att barn och 
ungdomsåldern är upp till 25 år. 
 
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. 

 
 
För egen del tror jag att det är otroligt viktigt att precisera ålder tydligare. Vad som händer med en 
människas hormonbalans och personliga utveckling mellan 13 och 20 är helt avgörande för vilka val man 
gör senare i livet. Den kritiska åldern är oftast fasen efter högstadiet. Det är då många slutar. Det är lite 
olika förutsättningar för att attrahera en tjej som är 17 år än en kille som är 14 år. 
 
 
 
 
 
 
 
Målgrupper Exempel Barn 

7-12 år 
Ungdom 
13 - 16 

Junior 
16 – 20 
 

Senior 
21 - 35 

Master 
+ 35 

Silver-
back 
+ 65 

Internationell 
elitidrott 

Landslagen 
OS-klasserna 
Match 
Havskappsegling 

      

        
Nationell 
elitidrott 

SM Express 
Gotland runt 
Match 

      

        
Kommersiell 
elitidrott 

VOR 
A-Cup 

      

        
Breddidrott Tjörn runt 

L-ö runt 
      

        
Motionsidrott Gullviverallyt       
        
Friskvård Cruzing 

Eskadersegling 
      

        
Seglarskolor Barn- och 

ungdomsverksamhet 
      

Detta är sannolikt den mest 
kritiska åldern inom all idrott. 
Här blir det lätt avhopp 

Riksdagen definierar ”ungdomsidrott” 
upp till 25 år, kanske skulle man fundera 
lite hur åldrar definieras.  



Först måste vi vara säkra när vi definierar: 
 
1. Tävlingsidrott 
2. Motionsidrott 
3. Breddidrott 
 
Detta styr uppföljningen från statsmakten. Hur kan vi vidare definiera tävling, så att vi få in både elit och 
breddelit. RF skiljer på breddidrott och elitinriktad idrott genom följande definition; 
 

- 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 använder begreppet "motionär" respektive ”elitmotionär” inom viss vuxenidrott, och där kanske 
majoriteten av Sveriges engagerade kappseglare befinner sig, dvs. rimliga ambitioner, begränsade medel, 
allt betalas med egen tid och egna pengar. Som det nu är innebär statsstödet enbart SOK, det är 
internationell elitidrott. Resten är breddidrott. 
 
Vi måste definiera olika tävlingsklasser eftersom de dessa kan rymma både elit och bredd. 

- Havskappsegling/Distanskappsegling 
- Bankappsegling 
- Matchracing 

 
Sedan måste vi definiera våra tävlingsformat: 

- Respit 
- Entyp 

 
Därefter måste huvudprocesserna definieras, exempelvis: 

- Tävling 
- Träning 
- Arrangera 
- Klasificera/mäta 

 
Naturligtvis skulle man kunna säga att det bara finns en huvudprocess, tävling, och att övriga processer är 
stödprocesser. Men det säger inte regelverket, stadgar, eller förordningar ngt om, så därför får man se 
ovan huvudprocesser som en sammanhängande helhet som alla måste fungera för att både bredd och elit 
ska kunna funka. Stödprocesser kan vara administration, båtanläggningar, infrastruktur etc. 
 
Sist men inte minst måste vi bli bättre på att definiera seglingssporten övergripande; 

- Fritidsverksamhet/rekreation 
- Utbildning 
- Tävlingsverksamhet/idrott 

 
Den förra rymmer en mycket viktig funktion, cruzing/fritid. Den sendare själva idrotten. Bägge två ska 
enligt SSF:s stadgar rymmas och omfattas av det statsliga stödet, åtminstone för ungdomar. Förenklar man 
det kan man säga att vissa båtklubbar fokuserar på fritid och sannolikt utgör en viktig stomme i SSF i 
framtiden om de rymmer utbildning och ungdomsverksamhet, medan våra ”kappseglingsklubbar” 
fokuserar på det sportsliga. 
 
 
 
 
 


