
Raportti Ryhmä G:n kokouksesta Tallinnassa 21.04.2017 

SPV edustajat olivat Tom Schubert ja Freyr Riska, joka  tuurasi Mickael Röllich joka oli estynyt. 

Ryhmä G koostuu Pohjoismaista lisättynä Baltian mailla ja jokaisesta maasta oli edustajaa kokouksessa. 

Kokous alkoi Tallinnan uuden taiteen museossa Kumussa missä Eestin purjehdus liitto piti kevät 

kokoustaan. 

Esittely kierroksen jälkeen jokainen maa sai kertoa tärkeimmistä tapahtumistaan tulevan kauden aikana. 

Kerroin itse mm että Suomessa järjestetään IRO seminaari lokakuu lopussa ja tämä herätti ansaitua 

kiinnostusta. 

Perjantain kokouksessa oli myöskin läsnä World Sailing vice president Nadine Stegensvalner joka lyhyesti 

kertoi WS:n viimeisistä tapahtumista joista muutto Southhamptonista Lontooseen oli uutinen. 

Perjantai päättyi Eestin purjehdusliiton tarjoamaan illalliseen 

Varsinainen kokous oli lauantaina. 

Koska Ryhmä G:stä on kaksi jäsentä WS:n counsilista; Hans Natrop Tanskasta ja Ulfur  Hrobjartsson 

Islannista kuultiin myös heidän kommentit WS:n uutista ja ilmeistä on että WS:ssä riittää töitä saada 

organisaatio pyörimään. 

Hans kertoi että WS:llä on yhteistyö projekti Gaspromin kanssa mutta yhteistyö takkuaa jonka takia WS:llä 

n. miljoona saamisia GAspromilta. 

Kokouksessa keskusteltiin myöskin siitä mitä tehdä jos esim. counsilin jäsen luopuu tehtävistään kesken 

kauden, miten hänen tilalle saadaan toinen edustaja. Vastausta tähän jäädään odottamaan. Siirtyy 

mahdollisesti ”subimisions” listalle. 

Koska olemme osaa Eurosafia keskusteltiin pitkään Eurosafin toiminnasta. Kaikki olivat sitä mieltä että 

Eurosaf toimii hyvin huonosti, ainoastaan tuomari- ja kilpailujärjestäjien  vaihto toimii jotenkin. 

Päätettiin antaa Eurosafille vuosi aikaa muuttaa toimintansa muussa tapauksessa Ryhmä G irtautuu siitä. 

Toinen ehdotus oli että Eurosafille kerrotaan mitä halutaan, eli SPV:n tulisi ottaa kantaa tähän. 

Kokouksessa otettiin esille purjehdus Paraolympialissa ja mikäli saadaan 32 maan nimet vaatimuslistalle 

on toivoa että purjehdus taas tulee Paraolympialaisiin. Esitin että SPV on tämän vaatimuksen takana. 

Kokous kysyi jos SPV:llä on NoM mitaleita? Ollaan valmiit maksamaa 100,-/mitali meille + 

valmistuskustannus- 

Kokouksessa oltiin yksimielisesti sitä mieltä että seuraavaan kokoukseen tulisi  paikallisliittojen 

puheenjohtajat mukaan! 

16.5.2017   Freyr Riska 



 

 

mukaan. 

Tämä kokouksen myötä siirtyi Ryhmä G:n puheenjohtajuus Norjasta Tanskaan. 

Seuraava kokous on 27-28.10.17, paikkaa ilmoitetaan myöhemmin 

 

05.05.2017 

Freyr Riska 

 

 


