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Motion till Seglardagen 2023   

  
Ena hur Sverige seglar respitsegling med hur våra grannländer Norge, Finland och 
Estland.  
  
Avsändare Svenska Havskappseglingsförbundet   
Kontaktuppgift till motionären  
Johan Tuvstedt, 0733 347 907, havskappseglingsforbundet@gmail.com   
Bakgrund    
Norge ersatte sitt respitsystem NORLys med ORC i NORRating redan 2013 och Finland och Estland 
har nu också gjort detsamma sen 2020 samt att Danmark börjar scora vissa race 2023 enligt ORC. 
Norge drev tidigare en egen regel med rötterna i Svenska LYS som kallades NORLys, historiken i 
Finland är snarlik.  
  
Upprinnelsen till idén om att långsiktigt ersätta SRS med en gemensam regel ska inte ses som någon 
kritik mot det fantastiska arbete som både Svenska Seglarförbundet och SRS Kommittén gör med 
SRS.  
  
Norge/Finland/Estland - hur funkar NORRating, FINRating och ESTRating?  
Våra grannländer som varken hade samma tekniska höjd eller samma eldsjälar i sina LYS-baserade 
lokala respitsystem som vi har i Sverige ersatte sina system med en lokal version av ORC Club med 
ORCs hjälp. Mätetalen, polardiagrammen och VPPt bakom reglerna är ORCs men kraven på skrovfil 
respektive mätmannamätta mått är mer likt vad vi har i SRS. Finland har dessutom återskapat 
“LYStabellen”, och tar på så sätt hand om sällankappseglarna.  
Förslag   
Att långsiktigt verka för ett gemensamt respitsystem där vi drar nytta av den gemensamma 
erfarenheten och kunskapen hos olika tekniska kommitéer och regel och respitorganisationer. SHF 
föreslår att vi ska göra som Norge, Finland och Estland och sätta vår tilltro till att ORC i längden är 
bättre skickade att skapa hållbara respittal. Styrelsen i SHF tror dock att i förlängningen bör ORC 
bättre kunna verka för den långsiktiga visionen att all respitkappsegling i världen så småningom kan 
göras efter ett gemensamt system ju fler som är med. Med den lösning som Finland adopterat med 
tabellbåtar behöver det inte drabba breddseglingen.  
Konsekvenser   
Ett kontrollerat och välplanerat byte på lagom lång sikt bör kunna gynna breddseglingen så väl som 
skapa större stabilitet bland båttyper och segling så väl nationellt som internationellt.  
De farhågor som lyfts om kostnadsökningar tar vi på allvar men vi har svårt att se att samordning 
med våra närmsta grannänder och därigenom en signifikant större volym ska kunna utmynna i 
långsiktigt högre kostnad.  
I samband med vår medlemsdialog i frågan har vi fått många bra synpunkter och inspel vilka 
kommer vara till stor nytta vid nästa steg i den här riktningen.  
Yrkande   
SHF yrkar att Svenska Seglarförbundet långsiktigt ska verka för att Sverige ska nyttja det 
internationella systemet för respitkappsegling som World Sailing erkänner, och gärna på ett 
liknande sätt som våra närmaste grannländer.  
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Styrelsens svar på motion från SHF –  
Ena hur Sverige seglar respitsegling med hur våra 
grannländer Norge, Finland och Estland 
Yrkande 
 
SHF (Sveriges Havskappseglingsförbund) yrkar på att SSF långsiktigt ska verka för 
att nyttja det internationella systemet för respitkappsegling som World Sailing 
erkänner och gärna på ett liknande sätt som våra närmaste grannländer. 

Styrelsens svar 
 
Styrelsen tackar för motionen. 
SRS är ett enkelt respitsystem och ger en låg tröskel till att börja kappsegla. 
Historiskt sett så har SSF från LYS till SRS haft ambitionen att minska inverkan från 
optimering av båt och segel på konkurrenskraften. SSF tycker att det är viktigt att 
erbjuda segling för alla och att inte i onödan höja tröskeln och kostnaderna för att 
börja och fortsätta kappsegla. 
Att byta SRS till ett system baserat på ORC-club är genomförbart, men har två 
väsentliga nackdelar för bredd-segling. 
 
1. en ökad årlig kostnad på uppskattningsvis 300-500 Sek per mätbrev. 
2. ökade möjligheter för den skicklige och resursstarka seglaren till optimering av 
båt och segel genom att systemet är mer transparent. 
 
Dessa nackdelar medför en risk att skada bredd-segling på klubbnivå. 
  
ORC erbjuder fördelar, dessa är främst för kappseglare och team som seglar på röd 
och svart nivå. Styrelsen är positiv till att kappsegling under ORCi och ORC-club 
utvecklas inom Sverige. Styrelsen ser det som vår uppgift att med stöd av den 
Tekniska kommittén och Svenska Havkappseglingsförbundet som klassförbund för 
ORC och SRS bevaka utvecklingen och kontinuerligt fortsätta att utvärdera behovet 
av ORC-systemet för svensk respitsegling på olika nivåer. 
 
Styrelsen bedömer att så länge vi kan driva och utveckla SRS under nuvarande 
förutsättningar, är det ett system som för bredd-segling på klubbnivå är lika bra och 
billigare än ett system baserat på ORC-club. 
  

Styrelsens förslag till beslut 
Styrelsen stödjer Tekniska Kommitténs (TK) bifogade kommentarer fullt ut och 
föreslår att motionen avslås. 
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Kommentarer till motion 1 från 
havskappseglingsförbundet (utarbetat av TK) till 
seglardagen 2023 
SSF TK, SRS-gruppen för enskrovsbåtar och SRS-gruppen för flerskrovsbåtar 

Yrkande 
Motionäraren yrkar på att Svenska Seglarförbundet långsiktigt ska verka för att Sverige ska gå över till att 
utnyttja ORC-club som respitsystem för breddkappsegling på liknade sätt som man gjort i Norge, Finland och 
Estland. 

Bakgrund 

ORC-systemet 
Offshore Racing Congress är en medlemsorganisation för internationell respitkappsegling på hav och bana. 
ORC utvecklar och driver ett VPP-baserat respitsystem som också kallas ORC. Systemet tillämpas i två nivåer: 
ORCi(international) för internationell kappsegling och ORC-club som avses för kappsegling på klubbnivå. 
Skillnaden mellan systemen ligger huvudsakligen i kvalitén på indata där ett ORCi-mätbrev baseras på en 
fullständig och omfattande mätning av båten som måste utföras av en speciellt utbildad mätman medan ett 
ORC-clubmätbrev baseras på enklare mätning som får utföras av båtägaren. Den data som saknas jämfört med 
ORCi-mätbrev ansätts av det nationella ”rating office” som utfärdar mätbrevet enligt riktlinjer från ORC samt 
riktlinjer från den egna nationella organisationen eller klassförbundet. Det gör att ORC-club mätbrev utfärdade 
från olika ”rating offices” (nationer) strikt sett inte behöver vara jämförbara. För information om ORC se 
www.orc.org. 

SRS 
SRS är SSF’s respitsystem för breddkappsegling. Syftet med systemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att 
kappsegla mot varandra. Strävan är att SRS-talet ska representera en båttyps bästa potentiella prestanda på en 
rundbana i mellanvind. 

SRS är ett semi-empiriskt respitsystem där en båts respittal i första hand beror på dess mått men systemet 
innehåller även empiriska och subjektiva element. På grund av systemets uppbyggnad är metoden och 
underlaget för beslut om nya eller ändrade SRS-tal och/eller SRS-tabellplaceringar inte offentlig. En ambition 
är att systemet så lite som möjligt ska locka till att konstruera och optimera båtar specifikt för SRS-
kappsegling. 

SRS är till för kölbåtar av alla slag, jollar och fler-skrovsbåtar. Vi rekommenderar dock att man om möjligt inte 
blandar kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar i samma klass annat än på lägsta klubbnivå. 

Respittal för många typer av kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar finns listade i SRS-tabellerna. 

Tidigare utredning 
Frågan om att byta ut SRS mot ett system baserat på ORC-club utreddes i detalj 2021. Slutsatserna i den 
utredningen är fortfarande i allt väsentligt fortfarande giltiga speciellt vad gäller de ekonomiska och 
administrativa frågorna. Sammanfattningsvis:  

http://www.orc.org/
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Att byta ut motorn i SRS-systemet till ORC-club är om man begränsar sig till kölbåtar, helt genomförbart. 
Kravet på indata som båtägaren måste ge är inte påtagligt mer komplicerade än dagen SRS även om det frågas 
efter några extra mått. Kansliets arbete med att utfärda mätbrev är mer tidskrävande för ORC jämfört med SRS.  

Det är likaledes helt tekniskt möjligt att skapa och underhålla en tabell likt dagens SRS-tabell.  Det är vår 
bedömning att förutsättningarna för att skapa en tabell måste förhandlas med ORC och det kan medföra 
kostnader som inte är kända. Av resursskäl bedömer vi att en ORC-baserad tabell, åtminstone initialt, kommer 
att innehålla betydligt färre båtar än dagens. Ett samarbete med Finland bör givetvis övervägas för detta arbete.   

Förändringar i respittalen är som helhet måttliga men i generella termer gynnar ORC båtar som är 
framgångsrika även på SRS på bekostnad av båtar som idag är konkurrenskraftiga bara när de får gynnsamt 
väder och/eller gynnsam bana.  

Kostnaden att driva systemet kommer att öka, dels pga. ökad arbetstid på kansliet och dels avgiften till ORC. 
Sammantaget är vår bedömning att kostnaden för driva ett ORC-baserat system med dagens mätbrevsvolym 
blir 300-500 SEK högre per mätbrev och år (beroende på hur stor rabatt på avgiften till ORC vi kan få). 
Kostnadsnivån över tid kan vara svår att påverka då den troligen kommer att bli föremål för återkommande 
förhandling både direkt mellan SSF och ORC och inom ORCs demokratiska system. 

Det är givetvis möjligt att minska kostnaderna i systemet genom ideella arbetsinsatser, vilket vi tror man gör i 
Finland, men utöver omställningsarbetet och arbete med en” ORC-tabell” är det huvudsakliga arbetet av 
karaktären ”daglig drift”. SSF’s erfarenhet över lång tid är att inte är ändamålsenligt att använda ideella krafter 
för den typ av arbete som måste utföras när behovet finns och inte när de ideella har tid och lust. SSF’s 
erfarenhet är, för att upprätthålla en rimlig servicenivå till båtägarna, att mätbrev bör hanteras och utfärdas av 
en anställd tjänsteman.   

För och nackdelar med systemen 
Olika egenskaper och förhållanden för ORC respektive SRS listas nedan utan någon värdering då vad som är 
för- respektive nackdelar då denna bedömning måste göras av var och en.  

ORC 

- Mer deterministiskt än SRS. ORC-club är dock beroende av att den tjänsteman som 
utfärdar mätbreven uppskattar båtarnas vertikala tyngdpunkt på ett realistiskt och 
konsekvent sätt då denna parameter har kraftig inverkan på respittalet på vissa båtar. För 
udda båttyper behöver även val/modifiering av skrovfiler (skrovets geometribeskrivning) 
utföras med skicklighet. Både ORC och SRS beroende av en konsekvent och rimligt 
skicklig handläggning om det skall bli bra respittal. 

- Ger den skickliga/resursstarka seglaren större möjlighet optimering av respittal och 
segelkonfigurationer genom tjänsterna i ORC Sailor Services (provmätbrev, speed guides 
etc). Att använda ORC club som breddsystem gör att de optimeringar som vissa (oftast 
duktiga) seglare gör för ORCi även kommer att gynna dessa båtar i breddsystemet. 

- Ej beroende av ideella insatser i samma utsträckning som SRS.  
- Våra möjligheter att påverka systemet är begränsade till ORC’s demokratiska process med 

årliga revisioner av VPPet initierade av medlemmarnas MNA-er och / eller klassförbund. 
Sverige gjorde 4 motioner till kongressen 2021 och fick igenom 2. 

- Något mer indata krävs jämfört med SRS 
- Separata mätbrev krävs för standard/utan spinnaker/shorthanded. Kombinationen SH utan 

spinnaker finns inte  
- Möjlighet till alternativa respittal för distansbana och kryss-läns samt olika vindstyrkor. 

Erfarenheten från andra länder är dock att dessa möjligheter inte är särskilt populära på 
breddnivå, varken hos arrangörer eller seglare. 
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- Värderar inte antal segel och segelmaterial som vi gjort i SRS, antal segel är för de flesta 
båtar begränsat till 5 försegel (inklusive code segel) och 4 spinnakrar/gennakrar. 

- ORC ger möjlighet att ange max besättningsvikt på alla mätbrev vilket har en påtaglig 
inverkan på respittalet.  

- Hanteringen av flerskrov och jollar är oklar. ORC har ett nytt system för flerskrovsbåtar 
lanserat under våren 2021 men hur jämförbart det är med enskrovstalen är oklart. Jollar 
hanteras inte alls av ORC. 

- En fördel för SHF och dess medlemmar är att SHF’s röststyrka inom ORC skulle öka 
avsevärt om vi gick över till ORC i breddsystemet då denna är baserad på antalet mätbrev i 
landet. 

SRS 

- Balansen mellan olika typer av båtar i SRS har utvecklats under mycket lång tid baserat på 
empirisk observation av kappseglingar i Sverige (arvet från LYS) och utvecklas 
kontinuerligt.  

- SSF styr själva över hur systemet utvecklas. De empiriska inslagen i SRS gör att vi kan 
hålla kraven på indata till systemet på en måttlig nivå och samtidigt anpassa det till den 
målgrupp (Seglare/event/arrangörer) som använder det. 

- SRS hanterar kölbåtar, jollar och flerskrovsbåtar i ett för användarna integrerat system. 
Rekommendationerna är att inte blanda båttyperna då det inte seglar speciellt lika, men det 
är upp till arrangören att besluta så länge det inte är på mästerskapsnivå.  

- SRS är i längden beroende av ideella krafter för att underhålla och utveckla systemet samt 
stötta kansliet men under en kortare period (något år) kan det administreras helt av 
kansliet. 

- SRS fodrar mindre arbetsinsats än ORC per utfärdat mätbrev 
- SRS är ett slutet system där seglarna accepterar det empiriska och subjektiva elementet i 

SRS så länge systemet sköts väl. 
- En vanlig (miss)uppfattning hos seglare på klubbnivå är att man ”måste” skaffa mätbrev 

för att vara konkurrenskraftig i SRS. Härvidlag skulle inte ett ORC-baserat system skilja 
sig från dagens situation 

Ur arrangörssynpunkt beror skillnaden mellan systemen hur vi skulle välja att tillämpa ORC-club. I Norge 
valde man initialt att använda ORC-club som ett entalsysstem helt likt SRS och då blir skillnaden obetydlig för 
arrangörer och seglare. Numera har Norge valt att ”öppna upp” möjligheterna att använda de olika respittal som 
finns i ORC för olika vindstyrkor (svag, mellan och frisk vind) och olika banor (kryss-läns och distansbana). 
Detta innebär en viss komplikation för arrangörer och seglare men valet att göra detta ligger hos respektive 
arrangör. 

ORC har egen scoring-mjukvara med grundläggande funktionalitet som är gratis att använda. Det finns även ett 
antal kommersiella alternativ. För seglingar som väljer att använda det enkla APH-talet med antingen tid på tid-
respit eller tid på distans-respit kan Excel eller Sailwave fortsatt användas på samma sätt som idag. 

Ett område som kräver ytterligare eftertanke är klassregler. ORC har givetvis klassregler för respitsystemet 
men åtminstone både Norge och Finland har initialt tillämpat egna särregler, tex. valde Norge initialt att låsa 
besättningsvikten till defaultvärdet. De norska reglerna har dock över tid konvergerat mot ORC’s 
standardregler. Vår bedömning är att det i längden vore olämpligt att tillämpa egna regler som delvis är i 
konflikt med ORC-reglerna varför vi får acceptera ORC’s regelverk som det är, möjligen efter en 
övergångsperiod. 

Analys 
Ett system baserat på ORC-club skulle potentiellt göra det enklare att segla över gränserna till Finland, Estland 
och Norge. Det är dock en fördel som är en total icke-fråga för den stora majoriteten SRS-seglare. SSF’s 



 

6 

bedömning är att vi har ca 1700 båtar som seglar SRS och av dom är det mindre än 100 som seglat utomlands i 
år. Omvänt har SSF utfärdat ca 75 SRS-mätbrev till utländska båtar. Många av seglingarna utomlands har 
dessutom seglats under ORCi eller utan respitsystem (de danska adventure-racen som Silver-rudder etc.) och 
inte i respektive breddsystem.  

Av det uppskattningsvis 1700 båtar som seglar SRS i Sverige så är, enligt vår uppfattning,  

- Ca. 100 ”hardcore kappseglare” som driver seriösa projekt och som deltar eller överväger 
att delta på internationella mästerskap och stora seglingar. Av dessa har i princip alla 
SRSv mätbrev (verifierat av en mätman). Denna grupp är inte känslig för den ökade 
kostanden och skulle generellt uppskatta fördelarna med en övergång till ORC. 

- Ca. 500 som kappseglar på regional nivå och någon gång på nationell nivå. Av dessa har 
de flesta mätbrev, många SRSv, men det finns några som seglar på tabelltal, främst olika 
klassbåtar där det normalt inte lönar sig att skaffa mätbrev. Denna mellangrupp kan tåla 
den ökade kostnaden men generellt tror jag denna grupp skulle styras i sin uppfattning mer 
ar hur deras respittal ändras relativt konkurrenterna.  

- Övriga ca 1100 är de riktiga ”breddseglarna” som i huvudsak bara seglar i sin egen klubb 
och möjligen i grannklubben någon gång. Av dessa har hälften mätbrev, oftast eftersom 
dom seglar båtar som inte finns i tabellen eller har segelkonfigurationer som skiljer sig 
från standard. Erfarenhetsmässigt är denna grupp känslig för ökade kostnader och ökat 
upplevt ”strul” och risken att båtar sluta segla är påtaglig.  

Utvecklingen i Norge och Finland pekar inte på att ORC-baserat system skulle bidra till att utveckla 
breddseglingen. Sedan Norge bytte till ORC 2013 har antalet mätbrev minskat till nästan hälften (1638 – 849). 
Notera att i Norge har det sedan mycket lång tid varit krav på alla båtar skall ha individuellt mätbrev. Finland 
bytte till ORC 2020 och har, efter en initial uppgång, haft en nedåtgående trend i antal mätbrev sedan dess. 
Även SRS har minskat men inte lika mycket. I diagrammet nedan visas antalet mätbrev över tid i NOR-LYS, 
NOR-Rating, FIN-Rating och SRS. 

 

En annan utveckling man sett i Norge är att flera klubbar på sina klubbseglingar börjat använda lokala ”LYS-
system” i stället för NOR-rating för att få upp deltagandet. Skulle vi byta till ett ORC-baserat system är vår 
bedömning att risken är påtaglig att vi får samma utveckling här.  
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Vår reflektion är att ORC erbjuder fördelar, men främst för kappsegling på röd nivå och till mer seriöst 
satsande team som SHF’s medlemmar och SHF som organisation. Den påtagliga nackdelen är att, för den stora 
majoriteten SRS-seglare ute i klubbarna, skulle ORC ge en ökad kostnad utan en påtaglig förbättring över SRS.  

Administrativt har ett ORC-baserat system fördelen att det kan drivas utan ideella insatser men historiskt har 
detta inte varit ett kritiskt problem utan SSF har lyckats bemanna LYS- och SRS grupper de sista 50-åren. Det 
är dock högst osäkert i vilken utsträckning dagens ideella SRS-grupper vill fortsätta att engagera sig om vi 
byter till ORC vilket gör att om SSF beslutar att byta till ORC måste man räkna med att genomföra bytet inom 
ett år. Det är givetvis möjligt eller tom troligt att det går att rekrytera en ny grupp till de nya förutsättningarna 
men ideella arbetsinsatser kan behöva ersättas med avlönad personal, åtminstone under en övergångsperiod.  

Så länge vi kan driva och utveckla SRS under nuvarande försättningar är det ett system som, enligt vår 
uppfattning, för breddseglingen ute i klubbarna är lika bra och billigare. Vår uppfattning är att den ökade 
kostnaden som ORC skulle medföra är direkt skadlig för breddseglingen. De ökade möjligheter till optimering 
av båt och segel som ORC ger den skicklige och resursstarka seglaren är, enligt vår mening, också skadligt för 
breddseglingen.  
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SHF Komplettering av motion om gemensamt 
respitsystem i framtiden 
Svenska Havskappseglingsförbundets motion om att ena hur Sverige seglar respitsegling med våra 
grannländer Norge, Finland och Estland. 

Svenska Havskappseglingsförbundets styrelse tar tacksamt emot möjligheten att komplettera vår motion efter 
underlag från SSF TK. 

Varför ska vi i Sverige förbereda oss för att tillsammans med våra grannländer nyttja ett gemensamt 
respit och mätsystem? 
Bakgrunden till SHFs motion är ingalunda ett missnöje med SRS utan snarare en uppmaning att överväga 
möjligheten att tillsammans med våra grannländer kunna kappsegla efter ett gemensamt respitsystem och nyttja 
världens bästa VPP. 

SHF vill specifikt framhålla att det historiskt sällan varit signifikant billigare eller bättre att göra något själv i 
stället för att hjälpas åt. I det här fallet har Norge, Finland och Estland alla gått före och provtryckt systemet 
och återskapat både väl fungerande tabeller, mätbrevslistor och inmatningssystem som kan komplettera och 
utöka värdet av ORCs befintliga system. Vår svenska mätbrevsportal skulle tekniskt sett kunna plugga in i 
ORCs API-er och organisation. 

Vad gäller fördelar för specifika båttyper och kategorier av båtar så kommer alla respitsystem vara bättre eller 
sämre på att hantera en viss båt, vid en viss bantyp eller viss vädertyp. Ett single-nummersystem som SRS eller 
IRC låter detta vara och så får seglarna ta att det jämnar ut sig i längden. ORC har uppfattat problemet och 
levererar i flera länder mätetal som är specifika för en viss bantyp för vissa race. För en sällankappseglare kan 
det tyckas långsökt, men också tryggt att veta att mitt respittal faktiskt kan vara anpassat för den aktuella 
bantypen eller vädersituationen. Idag seglas flera kryss-läns race enligt SRS med en vädermodell som 
motsvarar lika mycket vind från alla riktningar, knappast optimalt men det kanske inte kan förklara den 
långsiktiga nedgången av mätbrev i SRS? 

Att en långsiktig och välplanerad övergång till ett ORC baserat respitsystem skulle göra det svårare för 
sällankappseglarna att delta eller placera sig väl i en respitkappsegling lokalt, regionalt eller nationellt har vi 
svårt att se. Likaså är det svårt att i längden föra i bevis att ett eget system, oavsett hur det drivs, blir signifikant 
billigare än ett vi delar kostnaderna med andra seglande nationer med. 

Om det hjälper oss att stävja den falnande trenden med kappseglingsstarter i Sverige är givetvis svårt att säga 
men en öppen debatt och diskussion lär åtminstone höja intresset i Seglarsverige på kort och medellång sikt. 

Men det är klart, säsongens snackis på Blur om den årliga SRS tombolan som brukar dra många läsare lär väl 
tappa i intresse, men Peters artikel om SHFs motion verkar ju vara mest kommenterad under 2022/2023 i alla 
fall så nog finns det intresse. 

Den medlemsundersökning som gjordes av SHF innan motionen skickades in gav att en tydlig majoritet av 
SHFs medlemmar var för att motionera för ett gemensamt respitsystem, 70%. Den gav också en signifikant 
input till saker att ta hänsyn vid i ett transitionsscenario, ett införande och kvalitativa samt kvantitativa värden 
från de över 100 rösterna. Denna input tillsammans med TKs kommentarer är en bra utgångspunkt för en 
fördjupad diskussion och studie över möjligheter och konsekvenser. 

//Styrelsen i SHF – 2023-02-15 
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