
Hur främjar vi kappseglingen i 
Stockholmsregionen? 

Allt för sjön, torsdag 5 mars 2009



Agenda

• Presentationer
• Inledning och syfte
• Internationell utblick 
• Goda exempel i Stockholm• Goda exempel i Stockholm
• Förutsättningar och förväntningar för 

seglingscentra – presentationer och diskussion
• Sammanfattning 



Stockholms Seglarförbund

• Charlotte Sommarin
• Thomas Wrande 
• Erik Alteryd 
• Peter Witt• Peter Witt



Syfte med seminariet

• Syftet med kvällen är att diskutera hur vi kan 
skapa bättre förutsättningar för tävling och 
träning i Stockholm, på såväl kort som lång sikt. 

• Några framgångsrika Stockholmsklubbar som • Några framgångsrika Stockholmsklubbar som 
skapat egna ”seglingscentra” bidrar med 
erfarenheter. 

• Vi lyfter även blicken för att se hur större 
seglingscentra fungerar i andra delar av världen.



Frågor för kvällen

• Hur kan vi skapa bättre möjligheter för utbildning, 
träning och tävling i regionen?

• Hur får vi fler klubbar, föreningar och 
segelsällskap att aktivt främja kappsegling?

• Kan, bör och ska vi arbeta för att skapa särskilda • Kan, bör och ska vi arbeta för att skapa särskilda 
”seglingscentra”? 

• Vilka behov och önskemål har aktiva klassförbund 
i Stockholm?

• En fast seglingsarena – ”Stockholm Sailing Arena” 
– utopi eller framtidsvision?



Exempel och inspiration internationellt 



Klubbar

• Vad har vissa klubbar som inte andra har?

• Royal Southampton Yacht Club, UK
• Cedar Point Yacht Club CT, USA
• Westport Yacht, USA• Westport Yacht, USA
• Rhode Island Yacht Club, USA
• New York Yacht Club, USA 

• Klubbarna är en social mötesplats



Cedar Point Yacht Club
Westport Connecticut, USA



Royal Southern Yacht Club



Är vädret bättre?



Cowes Week, Kieler Woche,
Sandhamn Race Week?



Goda exempel i Stockholm

• 606, Islingeviken – Pelle Nihlmark 
• Laser, MKS – Bobbie Baars och Leif Wadholm



Förväntningar på ett seglingscentra



Förväntningar?

• Mötesplats/klubbhus 
• Omklädningsrum
• Bryggor 
• Märken, hjälpbåtar• Märken, hjälpbåtar
• Funktionärer 
• Gemenskap och nätverk
• Publik och media 



Stora Värtan?



Synergieffekt?

• Sjöräddningen i Stockholm har uppdrag att 
skapa en träningsanläggning

• Möjlighet till seglingscentra i havsmiljö –
Gålö/Berga  Gålö/Berga  



StSF ser följande nyttor med att 
etablera seglingcentra

• StSF kan genom sin roll på ett naturligt sätt 
marknadsföra inte bara regionen utan även 
specifika centra inom regionen 

• StSF ser möjlighet att söka ekonomiska bidrag • StSF ser möjlighet att söka ekonomiska bidrag 
för utveckling av seglingscentra från 
Riksidrottsförbundet och Stockholms 
Idrottsförbund 

• Synergieffekter av samarbete mellan klubbar 
och förbund leder till fler seglare på vattnen



Förslag till mål för seglingscentra i 
Stockholmsregionen under 2009

• Minst ett fungerande seglingscentra etablerat
• Samarbetsavtal undertecknat med klubbar 

och förbund med koppling till seglingscentrat 
• Redovisning av handlingsplan för den person • Redovisning av handlingsplan för den person 

eller arbetsgrupp som utses till koordinator för 
centrat 

• Redovisning på www.stsf.se av infrastruktur 
för segling, t ex ramper, kranar, gästplatser 
mm inom centrat



StSFs åtagande

• Katalysator i seglingscentra
– Start-up möten nu

• Seglarnas röst i Stockholmsidrotten
• Sammanfattning av seminariet• Sammanfattning av seminariet
• Rapport på höstmässan 
• Seglingsarena
• Manual för seglingscentra 


