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Instruktion för 24-timmarsintyget 
24-timmarintyget utfärdas av Svenska Kryssarklubben för att styrka en 
seglares ackumulerade plakettdistans under en följd av 24-timmarsseglingar.  

24-timmarssegling ger stor praktisk erfarenhet av segling och navigation 
under skiftande förhållanden inomskärs och till havs, under dag och natt. 
Intyget styrker därför att seglaren har olika grad av erfarenhet, från 200 
sjömils segling och uppåt. 

Avsikten är att intyget ska användas i situationer där seglaren behöver styrka 
praktisk kunskap och färdighet i navigering, långfärds- och mörkersegling. I 
dag finns inga allmänt tillgängliga intyg av den typen. 

Intyget klistras in i seglarens blå intygsbok (NFB-boken) på sidor avsedda för 
"övriga intyg". För varje plakettnivå klistras ett sigill in och signeras av 
Kryssarklubben.  
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Plakettnivåerna finns angivna i riksreglerna för 24-timmarssegling, fastställda 
av Kryssarklubbens riksstyrelse. Riksreglerna pekar också ut under vilka 
förutsättningar seglingarna genomförs och därmed indirekt vilka erfarenhets-
krav som ligger bakom intyget.  

Respektive seglares uppnådda plakettdistans finns angiven i maratonlistan. 

24-timmarsintyget är fastställt av Svenska kryssarklubbens Riksstyrelse i 
februari 2006. 

Initialt finansieras i intygen av Riksföreningen. När större delen av våra aktiva 
seglare haft möjlighet att hämta ut intyg kommer de intygen att via 24-tim-
marsnämnden att bekostas av de lokala kommittéerna allt efter förbrukning.  

Instruktion för utfärdande av intyg 

Det är viktigt att utfärdande av intyg och signerande av plakettnivåer sker med 
stringens och kontroll så att ingen anledning finns att ifrågasätta intygets 
trovärdighet. 

Intyget, inklusive signerande av plakettdistans, får utfärdas av Kryssar-
klubbens kanslipersonal, funktionärer i lokala 24-timmarskommittéer och 24-
timmarsnämnden.  

Intyget innehåller inte seglarens namn, därför måste det direkt klistras in i 
seglarens intygsbok, som innehåller seglarens personuppgifter. 

Varje uppnådd plakettdistans ger ett sigill som klistras in och signeras efter 
kontroll mot maratonlistan.  

Den riksgemensamma maratonlistan baseras på kretsarnas maratonlistor och 
innehåller längre distanser, i dagsläget från guldplakett, 1000 M. Den finns på 
Kryssarklubbens webbplats och kan också rekvireras från 24-timmars-
nämnden. Kortare distanser finns endast i de lokala kommittéernas 
maratonlistor. 

Om en seglare inte finns i maratonlistan men kan styrka sin plakettdistans, till 
exempel med resultatlistor från seglingar, skall först seglarens hemmakrets 
eller 24-timmarsnämnden meddelas så att maratonlistan kan uppdateras. 

Utfärdande av intyg behöver inte bokföras eftersom maratonlistan är basen för 
intyget och spårbarhet därmed finns. 

Intygen och sigillen kan rekvireras från Västkustkretsens kansli som trycker 
och lagerhåller. Västkustkretsen förvaltar 24-timmarsintyget på uppdrag av 
24-timmarsnämnden. 

Intygen ska inte kosta något för seglaren vid utfärdandet. Det är fritt för 
utfärdaren att ta betalt för portokostnader om intygsbok med intyg ska skickas 
i retur till seglaren efter utfärdande.  


