
 

Välkommen till Svenska seglarförbundets Regelprov 

Det fungerar att utföra provet på dator, tablet/padda eller på en smart-telefon. 

Under provet rekommenderas att ha följande publikationer tillgängliga:  

• Kappseglingsreglerna 2017-2020. Finns digitalt på 
www.svensksegling.se/kappsegling, som en telefon-app eller som en trycksak att 
beställa ifrån http://shop.svensksegling.se. 

• Tolkningar av KSR 42, framdrivning. Finns digitalt på 
www.svensksegling.se/kappsegling.  

Däremot får du förstås inte ta hjälp av någon annan person under tiden du svarar på 
frågorna. 

För att kunna komma in på kursen behöver du registrera dig med din e-postadress och den 
registreringskod du får på mejl. Efter det skapar du inloggningsuppgifter som du använder 
nästa gång du vill logga in på kursen. Registreringskoden går bara att använda första 
gången. Du har tillgång till provet under 3 månader från det att du har loggat in. 

Du når provet på följande länk: 
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/segling/utbildning/pw/regelprov-
kappseglingsregler/ 

Du kan behöva ta bort spärren för POP UP-fönster. Om du får problem kan du prova med 
att hålla ner CTRL-knappen när du klickar på Logga in. 

Provet består av 15 frågor med olika antal svarsalternativ att välja mellan. Det finns bilder 
eller animeringar vid flera av frågorna. Genom att klicka på dessa startar du animeringen 
respektive förstorar bilden. Arbeta med regelboken vid sidan som hjälp. Var observant på 
vilken situation som avses i frågan och i vilket läge som båtarna befinner sig i. När du har 
svarat på alla 15 frågor får du direkt en redovisning av vilka frågor som är korrekt eller fel 
besvarade. Du behöver ha tolv frågor helt rätt besvarade för att få godkänt resultat. 
Misslyckas du kan du pröva på nytt. Du kan göra hur många försök som helst under tre 
månader. 

Efter genomgånget prov skickar du in svaren till seglarförbundet genom att fylla i adressen 
utbildning@ssf.se i formuläret längst ner på sidan med dina rättade svar. Du får efter några 
dagar ett kursintyg med e-post att du är godkänd.  

Lycka till! 
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