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BRÄNDÖ SEGLARE R.F.:S REGLER FÖR 

KAPPSEGLINGS- OCH TRÄNINGSUNDERSTÖD, 

FÖRTJÄNSTMÄRKEN OCH UTMÄRKELSETECKEN 
 

1. Regler för ansökan om och utdelning av kappseglings- och 
träningsunderstöd 

 
Ändamål 

 Brändö Seglare r.f. strävar till att främja medlemmarnas kappseglingskunnande genom att 
understöda rese- och övriga kostnader för deltagandet i kappseglingar. Stödet kan också gälla 
kostnader relaterade till träningar som träningsresor, läger, kurser och föreläsningar. 

 Brändö Seglare r.f. strävar till att understöda främst juniorer 
 Brändö Seglare prioriterar att i möjligaste mån ersätta sina juniormedlemmar för betalda 

anmälningsavgifter till öppna kappseglingar som ordnas i Finland 
 Understöd kan utbetalas för deltagande i såväl nationella som internationella kappseglingar 
 Understöd betalas för långsiktigt utvecklande av kappseglingskunnandet med primärt fokus på 

juniormedlemmarna 
 Understöd kan även erbjudas i form av gratis lån av föreningens RIP-båtar eller trailers och annat 

material. I fall av olycka står medlemmen för försäkringens självriskandel. 

Ansöknings- och beslutsprocess 

 Ansökan om understöd görs skriftligt till styrelsen 
 Ansökan görs i god tid, om möjligt redan före seglingssäsongens början 
 Ansökan för understöd för deltagande i nationella tävlingar kan även göras efter avslutad säsong, 

dock senast en månad före verksamhetsårets slut 
 Ur ansökan bör framgå rorsmans namn, eventuell besättning, båtens namn och klass, tävlingens 

art, datum och ort, färdsätt, önskad summa samt eventuell önskan om förskott 
 I ansökan ska anges om understöd även ansöks från annan instans 
 Projektets totala kostnader för ansökanden ska framkomma i ansökan. I ansökan ska anges om 

understöd även ansöks från annan instans. 
 Styrelsen behandlar ansökningarna och besluten protokollförs 
 Styrelsen har rätt att återkräva betalt understöd utifall att understödsvillkoren inte har uppfyllts. 

Ett villkor är att ansökanden representerar BS i alla tävlingar under säsongen och även följande, 
ansökanden ska även delta i träningsgrupp på BS i de fall BS eller dess samarbetspartner ordnar en 
sådan på BS. Ifall ansökanden anser att nivån på träningarna på BS inte uppfyller uppställda krav 
och behov bör ansökanden redogöra för det separat till styrelsen. Att ”plocka russin ur bullan” eller 
”club hopping” godkänns inte. 
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Krav för att ansökan behandlas 

 Ansökanden, rorsman eller besättningsmedlem bör vara BS-medlem och ha fullgjort sina 
skyldigheter till klubben 

 Båten bör vara införd i BS båtregister eller tillhandahållas av tävlingsarrangören; i speciella fall kan 
segling med lånad båt eller som besättningsman på främmande båt komma i fråga 

 Båten bör tillhöra nationellt eller internationellt erkänd kappseglingsklass 
 Ansökanden ska leverera skriftlig rapport över hur understödet använts, inklusive resultatlista från 

tävling/tävlingar, läger, fotografier/video för att publiceras till exempel i föreningens årsbok, på 
webben och/eller i sociala medier. Föreningen ska ha rätt att fritt publicera materialet i sina egna 
kanaler. 

Utbetalande av understöd 

 Föreningen förbehåller sig rätten att utbetala beviljat understöd i rater, under en period som 
överskrider flera verksamhetsperioder 

 Beviljat understöd utbetalas i regel i efterskott efter att ansökanden uppfyllt de krav som styrelsen 
ställer 

 Ansökanden kan uppmanas av styrelsen att uppvisa verifikat för utgifterna 
 Ifall det utbetalda understödet inte använts i sin helhet för projektet, har föreningen rätt att 

återkräva den resterande summan 
 Understöden betalas ur BS:s budget- eller fondmedel 
 Utbetalningen av understöden protokollförs. 
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2. Stadgar för förtjänstmärken 
 
Förtjänstmärket indelas i tre klasser: märket i guld, i silver och i brons. 

Märket i guld utdelas till medlem för utomordentlig, mångårig verksamhet och stora förtjänster till förmån 
för klubben och dess strävanden 

Märket i silver utdelas till medlem för aktiv verksamhet för föreningen, antingen på administrativ bas eller 
för praktisk medverkan inom verksamheten under tre eller flera år 

Märket i brons utdelas till medlem för särskild enskild prestation. 

Varje medlem i BS äger rätt att komma med förslag till styrelsen om utdelandet av förtjänstmärken åt 
meriterad person.  Om utdelning av förtjänstmärke beslutar klubbens styrelse, beslutet samt meriterna 
protokollförs 

Förtjänstmärket utdelas vid klubbens årsmöte eller vid annat av klubben arrangerat högtidligt tillfälle. I 
klubbens årsbok bör ingå en förteckning över medlemmar som tilldelats förtjänstmärken  
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3. Stadgar för utmärkelsetecken 
 
Utmärkelsetecken utdelas till medlemmar på grund av seglingsprestationer och finns av två slag: 
utmärkelsetecken för kappsegling och utmärkelsetecken för långfärdssegling. Av vartdera slaget finns tre 
klasser: mästarklass, I klass och II klass. 

§ 1 

Utmärkelsetecknet av mästarklass för kappsegling eller långfärdssegling tilldelas medlem som tre olika 
gånger uppfyllt nedanstående fordringar för utmärkelsetecknet av I klass för samma slag. 

§ 2 

Utdelning av utmärkelsetecken för I klass och II klass kappsegling sker enligt poängberäkning. Rorsman 
eller besättning bör under samma verksamhetsår uppnå 200 poäng för att kunna tilldelas utmärkelsetecken 
av I klass för kappsegling och 100 poäng för att kunna tilldelas utmärkelsetecken av II klass för kappsegling 
enligt nedanstående tabell. Utgående från slutresultatet och antalet deltagare uträknas ett procenttal som 
tillsammans med typen av tävling anger poängen. 

Bankappsegling Havs- och distans- 
kappsegling 

  Slutresultat i % av startande båtar 

  

Kappsegling på 
vattenområdet 
innanför danska 
sunden 

Kappsegling på 
vattenområdet 
utanför danska 
sunden 0-10  >10-30  >30-50 >50-100 

Öppen kappsegling i Finland  -   -  4 3 2 1 
Regatta i Finland (min. 3 delseglingar) 40 sjm  -  10 8 5 1 
Regatta i Norden 40-120 sjm 40 sjm 20 15 10 2 
FM, regatta i Europa 120-300 sjm 40-120 sm 30 25 20 5 
NM, regatta utanför Europa 300 sjm 120-300 sjm 40 30 20 5 
EM  -  300 sjm 50 40 30 8 
VM  -   -  60 50 30 8 
OS  -   -  60 50 30 10 

 
Exempel 1) Öppen regatta i Finland, slutresultat 7, startande båtar 28: 

(7 x 100) / 28 = 25% dvs. i intervallet >10–30 vilket ger 8 poäng. 

Exempel 2) Öppen segling i Finland, resultat 2, startande båtar 4: 

(2 x 100) / 4 = 50% dvs. i intervallet >30–50 vilket ger 2 poäng 

I en regatta där pris utdelas både för enskild delsegling och för slutresultatet får man själv avgöra om poäng 
beräknas för de enskilda seglingarna eller för regattans slutresultat. 
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§ 3 

Utmärkelsetecknet av I klass för långfärdssegling tilldelas medlem som uppfyllt någon av följande 
fordringar:  

1) varit befälhavare på fartyg so företagit havskryssning från hamn i Finlandtill hamn 
belägen väster om medianen 12 ostlig längd och tillbaka  

2) varit befälhavare på fartyg so företagit havskryssning om minst 1 200 nautiska mil och 
därunder besökt utländska farvatten 

3) tre olika gånger fyllt fordringarna för utmärkelsetecknet av II klass. 

§ 4 

Utmärkelsetecknet av II klass för långfärdssegling tilldelas medlem som uppfyllt någon av följande 
fordringar:  

1) varit medlem av besättning på fartyg nämnd i § 3 punkt 1 
2) tre olika gånger varit medlem av besättning på fartyg som fyllt nedanstående fordring 
3) varit befälhavare på fartyg som under en och samma långfärd tillryggalagt minst 600 

nautiska mil. 

§ 5 

Styrelsen har rätt att efter prövning godkänna prestationer vilka ej enligt stadgarna bokstavligen fyller 
fordringarna men anses jämförbara med dessa. Styrelsen har även rätt att inte utdela utmärkelsetecken åt 
därtill enligt reglerna berättigad medlem. 

§ 6 

För erhållande av utmärkelsetecken bör en skriftlig ansökan med uppgifter över de utförda 
kappseglingsprestationerna eller utdrag ur loggboken inlämnas till föreningens styrelse. Utmärkelsetecknen 
utdelas om möjligt vid föreningens årsmöte.  

§ 7 

Utmärkelsetecken utdelas endast en gång åt härtill berättigad medlem. 

§ 10 

Märkenas utseende fastställs av styrelsen som även ger direktiv om hur de skall bäras. 


