
SBF:s strategi 2015-2020



SBF:s vision 2020

Den organiserade båtsporten är
eftertraktad. Båtsporten är populär och
medför internationell berömmelse och
framgång.



SBF:s mission 2020

• SBF utvecklar, i samarbete med
medlemsklubbarna, den organiserade
båtsportens ställning i Finland.

• SBF stärker medlemsklubbarnas förutsättningar
för en aktiv verksamhet och erbjuder tjänster för 
att vidareutveckla verksamheten.

• SBF utvecklar en högklassig träningsverksamhet
och stöder idrottarna till internationella
framgångar. 
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Öka
kännedomen

och
attraktionen för

grenen

Klargöra
nuläget och val

av inriktning

Ta fram en
prioriteringsplan=>

möjligast många
forsätter inom

grenen.

Utveckla skolningen
i sjömanskunskap

Generera en jämn
ström av

potentiella
toppseglare

Öka
juniorträningen
och lyfta den till 
en högre nivå.

Öka på utbudet av 
juniorverksamhet

Öka på antalet
klubbar med

juniorverksamhet

Barn och unga 2015-2020



Båtsport 2015-2020
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Medlemsklubbarnas
medlemmar utvecklar

aktivt sig själva

Utveckling av material
för vuxenutbildning

och produktifiering för 
användning inom

klubbarna

Auditering av 
skolningssystemet

Öka samarbetet
Distriktsverksamhet

Båtsporten är attraktiv
och uppskattad

Nya verktyg och klubbtjänster
Hamnkommitté

Att röra sig på havet -
allemansrätt
Vuxenmotion

Hamnkomitténs
uppdatering av

hamnklassificeringen

Medlemsklubbarnas
sjösäkerhet och

tillgänglighet håller en 
hög nivå

Båtförarens, 
hemhamnarnas och
båtsportens tekniska

säkerhet

Lansering av Roope 
konceptet

Säkerhetsinstruktioner till
klubbarna

Hamnarnas tillgänglighet

Verksamhetsmiljön erbjuder
båtsporten ändamålsenlig

service

Systematisk
intressebevakning och

internationell verksamhet

Information
Samarbetet mellan

förbunden och
myndigheterna



Kappsegling 2015-2020 
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Klassförbunden
arbetar aktivt

Öka på
samarbetet med
klassförbunden

Klassförbunden
arrangerar

evenemang

Förutsättningarna
för kappseglings-

arrangemang
kvarstår och

förbättras

Skolning av domare
och

tävlingsarrangörer

Aktivering av de 
unga

Specialgruppernas
verksamhets-

förutsättningar
säkerställs

Experiment inom de 
olika grenarna med 

klubbar och
handikappgrupper

Upprättande av
träning och andra

evenemang

Träningsverksamheten
inom

medlemsklubbarna
möjliggör framgång

Regional
klubbverksamhet,

utveckling av tränarna
inom klubben



VM/EM
Framgång i 

stortävlingar

UIM
- bevakning
av Finlands
intressen

Nationella tävlingar
- Högklassiga

tävlingar i hemlandet

Synlighet
- Synlighet för 
motorbåtsport

Juniorverksamhet
- ”rekrytering” av juniorer

”Hållbar bas”

Hastighetstävlingar 2015 - 2020
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Fokus inte bara på
individen utan också

på den sociala
gemenskapen inom

landslaget

Fokus på
individen/enskilda

topp-båtlag
Likvärdig information

till seglarna
Grupp anda och social

gemenskap

Högklassiga träningsresurser
och en långsiktig utveckling

av dessa resurser

Kontinuitet och hög nivå på
toppträningen

Uppfattning om kraven
på fysik och

uppbyggnaden av de 
fysiska färdigheterna

Definiering av de olika
klassernas fysiska krav

genom grenanalys
Information om de 
fysiska kraven, rätt

tidpunkt för uppbyggnad
av de fysiska
färdigheterna

Träning på internationell
nivå och samarbete inom

teknologi

Långsiktigt samarbete med 
utvalda landslag

Sammankoppling av träning
och teknologi

Elitsegling 2015-2020



• Täckande och
kostnadseffektiva tjänster
till medlemsklubbarna

• Tröskeln att delta i 
klubbarnas och förbundets
evenemang är låg

• En ansvarsfull
klubbverksamhet

• Fungerande
registreringstjänster och
informationskanaler

• Verktygslåda för den
regionala verksamheten

• Utvecklingsprogam för 
klubbverksamhet

• Aktivt deltagande
• Lätt att hitta aktiva till

förbundets och klubbarnas
förtroendeposter

• Medelåldern för de aktiva
slutar stiga

• Stöd för 
miljöprogrammet

• Tillgänglighet och
säkerhet

• Administrativ rådgivning,
handledning och stöd till
medlemsklubbarna

• Förnyelse av 
registreringen

• Regional verksamhet

• Handledning
• Ökning av intresset för 

förtroendeuppdrag
• Utveckling av evenemangen

• Insamlande av bästa
praxis och spridning av 
densamma

Organisationsverksamhet 2015-2020


