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Häng med Runmarö Yacht Club till Allsvenskan i segling! 
RYC är ett äkta segelsällskap, grundat av och för seglare på Runmarö. Klubben ägnar all sin 
kraft åt segelsport runt vårt Runmarö. Klubbens framgångar på kappseglingsbanorna runt 
världen är också många. 
Genom att ha kvalat in till Allsvenskan i segling tar klubben ett nytt viktigt steg i att stärka 
den redan goda klubbgemenskapen. Nu får vi som ett klubblag chansen att mäta oss mot 
landets och kanske världens kappseglande klubbar. 
Klubben hyser ett stort antal mycket duktiga seglare, så vi är inte oroliga för vårt 
”spelarmaterial”. Men vi ser också seriöst på vår satsning och behöver skaffa bra 
förutsättningar att träna i båttypen J/70. Klubbens grundbudget för Allsvenskan 2020 är 
därför 60 000 kr och en ny klubbkostnad vi behöver skaffa täckning för. 
 
- Det är här du kommer in: Vi erbjuder dig och ditt företag att bli en av två 

huvudsponsorer. Som sponsor får du en hel del utöver glädjen och förhoppningsvis 
stoltheten: 

 
• Ett halvdags jolleevent för kunder och/eller personal för upp till 21 personer.  

Se vår seglarskolepartners eventsida www.seglingsevent.se  
• Namn/logo på lagets överdragsvästar en säsong. 
• Reklam på klubbens hemsida RYC.se år 2020. 

 
Sponsorpaketet kostar 30 000 kr. 
 
Vad är Allsvenskan i segling? 
Allsvenskan är kappsegling i ligaformat, där 18 klubbar deltar på fyra deltävlingar per år för 
att avgöra vilken klubb som är Sveriges bästa kappseglingsklubb. Klubbarna turas om att 
tävla i sex stycken J/70 på korta banor nära land. Resultat och tracking finns tillgängligt live 
via SAP Sailing Analytics. De fem främsta klubbarna efter den sista deltävlingen får chansen 
att möta andra klubbar från Europa och övriga världen i Sailing Champions League 
nästkommande år. Vinnaren av Allsvenskan får även delta i Nord Stream Race, en 
havskappsegling i Östersjön.  
 
Deltävling 1: 13 – 15 maj, Skanör 
Deltävling 2: 5 – 7 juni, Långedrag 
Deltävling 3: 14 – 16 augusti, Örnsköldsvik 
Deltävling 4: 4 – 6 september, Västerås 
 
Lagregler 
Deltagande klubblag ska bestå av minst 12 tävlande. Samtliga tävlande i klubbens lag ska 
delta på minst en deltävling, men ingen tävlande får delta på samtliga deltävlingar. Ingen 
tävlande får ingå i fler än ett Allsvenskt klubblag under innevarande säsong. 
Besättningen i varje kappsegling ska bestå av fyra eller fem tävlande och det ska ingå minst 
en person av varje kön. Till respektive deltävling får anmälas upp till sex tävlande. 
Besättningen kan ändras bland de anmälda tävlande inför varje kappsegling. 
Besättningen på varje deltävling ska bestå av minst en ungdom (13 – 25 år), av valfritt kön, 
som ska delta i minst fem kappseglingar. 
Samtliga tävlande ombord ska vara medlemmar i klubben sedan senast den 1 april 
innevarande år samt inneha en giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. 


