
Kappseglingsfunktionär 2021
Information och Resultathantering

med gästerna Kristina Wiktander Broman och Johan Tuvstedt



Allmän information
• Nuläget kring Covid-19  - möjligheterna att segla!

• Anmäl dig som Kappseglingsfunktionär - Funktionärsanmälan 2021 - KSSS

• Kappseglingsprogrammet - KSSS KAPPSEGLINGAR 2021 - KSSS

• KSSS kansli - Kontakt - KSSS

https://www.ksss.se/kappsegling/kappseglingsfunktionar/funktionarsanmalan-20202/
https://www.ksss.se/kappsegling/ksss-kappseglingar-2021/
https://www.ksss.se/KSSS/kontakt/


Vad är resultathantering?
• Kort och gott att sammanställa, dokumentera och 

publicera resultaten från en kappsegling



Att tänka på, innan kappsegling!
• Förbered de kappseglingsprogram som ska användas för att 

skriva in alla seglare och som beräknar resultatet för 
kappseglingen. Här hämtar vi alla seglare från SailArena och 
oftast Sailwave som kappseglingsprogram men det finns också 
andra.

• Var beredd på att det kan komma till seglare i sista minuten om 
det ges möjlighet i inbjudan. 

• Var ska resultatet av seglingarna publiceras?



Exempel på Sailwave vid SM i 29er 2021



Utrustning – bra att ta med ut

• Om möjligt ta med en resultatdator ut på målfartyget för att direkt 
kunna lägga in resultatet kontinuerligt.

• Om raceoffice är kvar i land är det viktigt att ta med startlistor och 
pennor att skriva ned resultaten på samt en mobiltelefon att fota av 
resultaten och skicka in till raceoffice för publicering.

• VHF för att kunna följa racet genom Seglingsledaren för tex eventuella 
tjuvstarter

• Mobiltelefon eller läsplatta att filma målgången när det är många 
båtar och där tiden är viktig, tex vid användning av mätbrev SRS eller 
ORCi



Att tänka på, under kappsegling!

• Vara flera som läser resultat och noterar vilka båtar som kommer i 
vilken ordning.

• Vid SRS och ORCi är tiden också mycket viktigt att notera ned. Att 
låta en person filma med klocka i synfältet är helt nödvändigt vid 
större fält när tiden är viktig. 

• Om möjligt publicera preliminära resultat kontinuerligt för att 
seglare och åskådare lättare kan följa tävlingen.



Att tänka på, efter kappsegling!

• Ändra från preliminärt resultat till fastställt resultat på den officiella 
anslagstavlan efter att Seglingsledare och Jury har fastställt resultatet.

• Publicera resultatet på hemsidan för kappseglingen vilket oftast 
numera är den officiella anslagstavlan.



Resultathantering – Olika bantyper 

Tänk igenom från början, vid val av bana 
start o mål läge så kvalitet kan uppnås

• Kryss läns
• Stora fält

• Dela upp i startgrupper

• Olika båtar på samma bana

• Distansbana
• Antal startande

• Avkortad bana

• Kommunikation kring målgång

• Brytande båtar



Resultathantering – Start

• Kommunicera  

• Notera, notera, notera=> Avsätt ägare 

• Start o läflaggsbemanning

• Snabba beslut



Resultathantering – Mål

• Dubbla notarier  

• Bandspelare 

• Filma 

Sailwave



Resultathantering – Distansrace 

• 130 deltagare  

• Start – vilka startar?

• Målgång – att inte blanda ihop dubbletter



PCS för ORCi





Resultaträkning

Olika mätregler räknar olika

• SRS – tid på tid

• IRC – tid på tid

• DH – tid på distans

• ORC:
• Tid på tid

• Tid på distans

• Performance Curve Scoring

Vad är det för skillnad på ORCi/IRC/SRS



PCS - Performance Curve Scoring

• Med PCS räknar man ut en
“implicit” / teoretiskt upplevd
vindstyrka för varje båt

• Kräver att man vet banlängd och
riktning samt vindens riktning

• Eller antar en mix (jfr SRS)

• Funkar sämre i ström



PCS så här görs det i verkligheten

• Seglingsinstruktionen eller
inbjudan beskriver banan:

• Seglingsledaren uprättar en
resultaträkningsbanbeskrivning:



Avstånd, 
bäring och

vindriktning Avstånd (M)

Bäring (°)

Vindriktning (°)



PCS så här görs det i verkligheten

• Båtägaren kan för en speciell
bana läsa ett scratch-sheet
- Differenser mellan båtar för
den aktuella banan

• Den vinnande båtens implicita
vind appliceras på hela flottan, 
därefter räknas tidsskillnader





Varmt välkomna till en ny 
härlig kappseglingssäsong –
Nu börjar den ☺


