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Svenska DN-isjaktsällskapet, DN Sweden, är ett klassförbund anslutet till specialidrottsförbundet Svenska 
Isseglarförbundet, SISF. DN Sweden verkar för att stödja och utveckla DN-isjaktsegling i Sverige samt 
representera våra medlemmar i det internationella klassällskapet International DN Ice Yacht Racing 
Association, IDNIYRA. 

Svenska DN-isjaktsällskapet 
org.nummer: 802434-8321 

info@dnsweden.se 
www.dnsweden.se 

facebook.com/groups/dnsweden 
instagram.com/dnsweden 
twitter.com/dnsweden 
youtube.com/dnsweden 

 
Bilder 
Omslag: S-881 Gustav Lindén på Orsasjön, Dalarna. Foto: Oskar Lindén 
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Inledning & Vision 
Svenska DN-isjaktsällskapet, DN Sweden verkar för att utveckla isjaktsegling med DN-isjakt i 
Sverige.  

Vår målsättning är att skapa bästa möjliga förutsättningar för genomförande av attraktiva 
former av träning och tävling för såväl nybörjare som elit vilket i sin tur ska attrahera nya aktiva 
DN-seglare som ser potentialen att utvecklas i linje med sin ambition och vara en del av en 
fantastisk grupp människor i alla åldrar som ägnar sig åt DN-segling. 

SÄKERHET = TRYGGHET = KVALITET = RÄTTVIST = ROLIGT 

 

Vision 2025 

• Sammansvetsat landslag med potential att nå internationella mästerskapstitlar 

• 60 svenska deltagare i våra rankingtävlingar & SM 

• 15 juniorer (<25 år) på svenska rankinglistan 

• En attraktiv partner för sponsorer med bra exponeringskanaler 
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Träning & Utbildning 

Mål 2021 

• Alla tävlingsfunktionärer har förutsättning att genomgå funktionärsutbildning 

• Digitalisering av funktionärsutbildning 

• Alla medlemmar ska ges möjlighet att delta i minst ett träningsläger 

Insatser 2021 

Funktionärsutbildning 

Vi fortsätter utveckla våra styrdokument för kappseglingsarrangemang och i samverkan med 
SISF, andra klassällskap och SISU utveckla vår funktionärsutbildning. Funktionärsutbildningen 
2021 är textbaserad och pedagogiskt utformad för att genomföras individuellt med stöd från 
Arrangörskommittéen. 

Träningsläger 

Ett träningsläger med landslaget som coacher kommer arrangeras 3–4 januari 2021. Öppet för 
alla medlemmar. Träningslägret (och påföljande rankingregatta) kommer nyttjas till 
videoproduktion med bl.a. drönarfilmning vars material även kommer kunna användas som 
underlag till träningsanalys. 

Säkerhetscertifikat 

Säkerhetscertifikat är obligatorisk vid deltagande i rankingtävlingar och SM (gäller ej utländska 
deltagare vilka likt tidigare måste genomgå kortare regeltest i samband med registrering till 
tävling). 

För att erhålla säkerhetscertifikat behöver man först genomföra och nå godkänt resultat i vårt 
webb-baserade teoriprov och därefter - i samband med din första rankingtävling/SM - delta i 
genomgång av uppförandekod och andra viktiga aspekter tillsammans med en erfaren 
seglare. 

Säkerhetscertifikatet är giltigt 5 år från senaste deltagande i rankingtävling, SM eller 
internationellt mästerskap och gäller retroaktivt för nuvarande kappseglingslicensinnehavare. 

Tävlingsledningen har möjlighet att göra allmänna eller enskilda tester av seglares kunskap i 
samband med tävlingar och avvisa seglare som inte kan uppvisa erforderlig kompetens. 

Seglare som uppvisar brist på kunskap eller respekt för kappseglingsreglerna eller på annat 
vis utsätter andra seglare för oacceptabla risker och därigenom bryter DN Swedens 
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”Uppförandekod” kan varnas eller stängas av från kappsegling under viss period. Varning och 
avstängningar utfärdas av DN Sweden:s styrelse. I detta sammanhang kan styrelsen ompröva 
eller dra in seglarens säkerhetscertifikat.  

Tävlingsverksamhet 

Mål 2021 

• Genomföra rankingtävlingar, SM och LockDown Cup enligt plan  

• Utveckla ”Funktionärsmanual”  

• 40 st deltagande medlemmar i Meijer DN Cup 2021 

Insatser 2021 
Rankingtävlingar & SM // Meijer DN Cup 2021 

• Styrelsen ska snarast efter att IDNIYRA beslutat om datum för VM och EM fastställa en 
kappseglingskalender med 3–5 tävlingshelger samt det Svenska Mästerskapet. 
Hänsyn kommer eventuellt även tas till våra grannländers nationella mästerskap. 
Internationella mästerskap kommer eventuellt ersättas av inhemska kappseglingar, 
LockDown Cup. 
 

• Arrangörskommitté; styrelsen utser innan årsmötet med omsorg utifrån aktuell 
rankinglista två arrangörsansvariga personer inför varje tävlingshelg som inte redan 
tilldelats arrangörsklubb. 
 

• DN Sweden förvaltar en släpvagn med kappseglingsutrustning (startlinor, 
rundningsmärken, säkerhetsutrustning m.m.) vilken är tillgänglig att låna vid 
arrangerande av rankingtävlingar. Kompletteras inför 2021 med nya rundningsmärken 
m.m. 
 

• DN Sweden verkar för att skapa ekonomisk trygghet för klubbar som arrangerar 
rankingtävling eller SM (krav på ev. flytt). Arrangerande klubb behöver enligt avtal med 
DN Sweden inte riskera att göra ekonomisk förlust vid tävlingsarrangemang. 
  

• DN Sweden ska uppmuntra klubbar att arrangera lokala tävlingar samt medverka till att 
dessa inkluderas i kappseglingskalendern. Inga rankingpoäng kommer att utgå vid 
dessa. 
 

• Rankingsystemet ska förvaltas, aktuell lista ska finnas tillgänglig på hemsidan.  
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Kalender & Arrangörskommitté 2021 

Regatta Datum Arrangörskommitté 

LockDown GP 1A 21 – 22 nov Östersunds IK 

LockDown GP 1B 28 – 29 nov Östersunds IK 

LockDown GP 1C 5 – 6 dec Östersunds IK 

R1 & R2 2021 12 – 13 dec - 

Träningsläger 3 – 4 jan DN Sweden 

R3 & R4 2021 5 – 6 jan - 

R5 & R6 2021 16 – 17 jan - 

R7 & R8 2021 30 – 31 jan - 

R9 & R10 2021 13 – 14 feb - 

LockDown GP 2 27 – 28 feb - 

SM 2021 13 – 14 mar DN Sweden 

SM 2021 Backup 20 – 21 mar DN Sweden 

 

 

 

 

 

 



 
Svenska DN-isjaktsällskapet Hemsida E-post 
802434–8321 www.dnsweden.se info@dnsweden.se 
 
 7 

Elitverksamhet 

Mål 2021 

• Minst en topp 10 placering på EM 2021 

• Minst 10 deltagare på EM 2021 

• Samtliga medlemmar inspireras av och får ta del av landslagets erfarenheter 

Insatser 2021 

Landslaget 2021 
De 6 högst rankade på svenska rankinglistan är kvalificerade att ingå i landslaget, en grupp av 
elitsatsande medlemmar som får ta del av riktat elitstöd från DN Sweden. Om någon av de 6 
högst rankade avstår medverkan (OSA senast 1 december 2020) går frågan vidare längs 
rankinglistan till och med placering 10. Vid samma poäng avgör placering på senaste SM. 

Stöd säsongen 2021: 

• Träningsläger i januari 2021 (inkl. resa & boende) 

• 5 000 kr per person för deltagande i EM 2021* 

• Prestationsbaserad bonus EM 2021 

o Topp 3: 15 000 kr (villkorat föreslaget stöd från SISF) 

o Topp 20%: 3 000 kr (villkorat föreslaget stöd från SISF) 

Villkor: 

• Deltagande i träningsläger 2–3 januari (*utebliven närvaro: avdrag 1 000 kr) 

• Deltagande i EM 2021 (*uteblivet deltagande i ett av mästerskapen: avdrag 

1 000 kr) ** 

• SM 2021 (*uteblivet deltagande: avdrag 1 000 kr.) 

• Verka som tränare för juniorer och andra medlemmar under dag 2 av 

träningslägret i januari 2021. 

• Skriftlig summering/analys från en (av styrelsen beslutad) dag under EM 2021 

(*utebliven rapport: avdrag 1 000 kr.). 
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• Aktivt deltagande i arbetet med att erhålla bidrag från SISF/RF. 

• Ekonomiskt stöd betalas ut efter att redovisning av verifierade kvitton för 

faktiska utlägg skickats till info@dnsweden.se. 

• Planen ovan är villkorad att ett bidrag från SISF om minst SEK 30 000 erhålls 

** Obligatoriskt deltagande samtliga regattadagar om inte personskada, sakskada eller 
sjukdom uppstår och seglaren utgår. 
 

Juniorverksamhet 

Mål 2021 

• Bättre samverkan med Svenska IceOptimist-sällskapet  

• 8 st juniorer (<25 år) på rankinglistan 

• 8 st juniorer (<25 år) på träningsläger 

Insatser 2021 

Junioranpassning och utvecklingstrappa 

DN Sweden ska stärka samarbetet med Svenska IceOptimist-sällskapet och tillsammans 
utforma en gemensam utvecklingsplan för juniorverksamheten klasserna emellan. Dessutom 
ska DN Sweden se över hur vi kan anpassa såväl tränings- som tävlingsverksamhet utifrån 
juniorers specifika behov. 

Träningsläger med landslaget 

I januari arrangerar DN Sweden träningsläger för juniorer tillsammans med landslaget. 
Deltagaravgiften kommer vara kraftigt subventionerad. 
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Organisation & kommunikation 

Mål 2021 

• 80 medlemmar (+5 %) 

• Ökat engagemang i och tillväxt av våra kommunikationskanaler (+30 %) 

• Förenklad och tydliggjord administration för arrangörer 
 

Insatser 2021 

Hemsida 

Hemsidan är DN Sweden:s officiella kungörelseorgan. Hemsidan ska bland annat innehålla: 

• Nyheter 
• Information om hur man börjar segla DN 
• Kappseglingskalender med anmälan till rankingtävlingar 
• Resultat & ranking 
• Regler 
• Information om säkerhetscertifikat 
• Handledning och information om hur man seglar och trimmar sin jakt. 
• Kontaktuppgifter 

 
Sociala medier 

DN Sweden ska använda oss av sociala medier för att på ett mer interaktivt sätt kommunicera 
med våra medlemmar och marknadsföra oss mot potentiella nya medlemmar. Störst fokus 
kommer läggas på den publika Facebook-gruppen ”DN Sweden” där de flesta av våra 
medlemmar är aktiva. 

Nyhetsbrev 

Ett antal nyhetsbrev kommer skickas ut till prenumeranter under säsongen med aktuella 
händelser inom vår verksamhet. 
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Övrigt 

• Styrelsen ska genomföra säsongsmöte för medlemmar i samband med SM. 
• Regelbundna styrelsemöten under hela året 
• DN Sweden ska aktivt förvalta: 

o Reglementen och regler 
o Mallar och styrdokument för kappsegling med DN-isjakt i Sverige 
o Segelnummerregister 
o Säkerhetscertifikat 

 
Medlemsrekrytering 

DN Sweden ska stödja klubbarna i deras verksamhet att attrahera nya DN-seglare samt 
tidigare aktiva DN-seglare för att säkra en nödvändig tillväxt i klassen. Målsättningen är att 
dessa sedan börjar kappsegla. 

Vårt medlemskap i RF bygger på att Svenska Isseglarförbundets klubbar har en mycket aktiv 
ungdoms- och juniorverksamhet. DN Sweden ska verka för en ökad DN-verksamhet inom 
såväl befintliga som nya klubbar och rekryteringsinsatser kommer anpassas för att nå och 
attrahera målgruppen ”15–25 år”. 

Ska vår fantastiska sport leva vidare så måste vi alla, seglare, klubbar, Isseglarförbundet samt 
DN Sweden gemensamt ta ansvar för att värva nya utövare. 

Nya DN- seglare kan värvas på flera olika sätt: 

• Kontakter med klubbar och klassförbund för sommarseglare 

• Marknadsföring på regattor för sommarsegling 

• Prova-på-evenemang 
 

Internationell utveckling 

DN Swedens ska genom nationssekreteraren säkra en konstruktiv dialog med IDNIYRA och 
nationsförbund i vår närhet, detta för att säkerställa god framtida utveckling för DN-klassen 
med möjligheter till internationellt tävlande. DN Sweden ämnar vara representerat vid 
IDNIYRA Europe National Secretary Meeting 2021. 

Övrigt: 

• En samordning av regattakalendrar med våra grannländer ska ske 

• Vi ska via vår tekniska sekreterare (medlem i IDNIYRA Technical Committee) kunna 
lämna teknisk support till våra medlemmar 
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Budget 2020–2021 

 

Intäktsposter 2021 2020 2019 
Medlemsavgifter 7 500 kr 7 000 kr 6 650 kr 

Elitstöd SISF 30 000 kr 30 000 kr 95 000 kr 

Adminstöd SISF 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr 

Internationells ledarskap SISF 5 000 kr 5 000 kr – 

IT-stöd SISF 2 500 kr 2 500 kr 3 000 kr 

Verksamhetsstöd 7–25 år SISF 20 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 

Verksamhetsstöd Bredd SISF 30 000 kr 30 000 kr – 

Rankingtävlingar 40 000 kr 2 100 kr 3 542 kr 

SM 2021 15 000 kr 14 000 kr 13 600 kr 

Träningsläger 2 000 kr 2 000 kr – 

Övriga intäkter 5 000 kr 7 000 kr 25 000 kr 

Totalt 163 000 kr 143 600 kr 178 250 

    

Kostnadsposter 2021 2020 2019 
Elitsatsning – 30 000 kr – 30 000 kr – 55 000 kr 

Träningsläger – 20 000 kr – 25 000 kr – 10 383 kr 

Administration – 7 000 kr – 10 000 kr – 11 546 kr 

Utbildning – 20 000 kr – – 

Rankingtävlingar – 40 000 kr – 2 100 kr 0 kr 

SM 2021 – 15 000 kr –15 000 kr – 6 317 kr 

Kappseglingsutrustning – 20 000 kr – 70 000 kr – 38 636 kr 

Fordon – 8 000 kr – – 

Marknadsföring – 15 000 kr – 4 000 kr 0 kr 

Övriga kostnader – 5 000 kr  – 5 000 kr – 2 125 kr 

Totalt 180 000 kr – 175 100 kr – 124 007 

    

Ingående balans 1/7 2020 277 032 kr   

Resultat – 17 000 kr – 31 500 kr 54 243 kr 

Utgående balans 30/6 2021 260 032 kr   


