SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLANDS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

ÖVERSIKT

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Året 2017 började på ett fartfyllt sätt för Segling och Båtsport i Finland:
Under Vene 17 Båt-mässan nådde det glädjande beskedet Mässcentrum,
att regeringens proposition om en båtskatt drogs tillbaka.
SBF hade en viktig roll i att det gick så: Beslutsfattarna lyssnade på
förbundet, som representerar över 300 föreningar och 60 000
medlemmar. Arbetet på förnyandet av sjötrafiklagen fortsätter ännu –
och vi är aktivt med och påverkar. Tillsammans är vi starka!
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21. Förbundets strategiska mål 2015-2020
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Vi gjorde saker tillsammans också i vårt arbete på fältet och i kansliet.
Funktionerna och kommittéerna samarbetade effektivt inom ramen för
våra Finland 100-evenemang. Resultaten kunde vi njuta av både på
sidorna i jubileums-Nautic och under den stämningsfulla galan i november.
Sommarens Tillsammans till sjöss – båtsportvecka var också ett ypperligt
bevis på det kunnande, som våra medlemsföreningar runt om i landet har
byggt upp. Som ett resultat av veckan kunde vi rekrytera många nya
seglare och båtfarare till vår sport.
Ett annat synligt resultat av årets verksamhet var den finska boken
Purjehdustaidot. Den är baserad på RYA:s motsvarande bok och utkom i
december. Boken ger på ett åskådligt sätt praktiska råd för hur man övar
båtsportens grunder.
Vi har en bra grund att bygga på – säkert, tillsammans och med ett
leende!
Tom Ek,
verksamhetsledare
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SBF TILLSAMMANS TILL SJÖSS I FINLAND 100-ANDA
Finland 100-jubileumsåret syntes i förbundets verksamhet under
hela året 2017- både internt och utåt.

sjöfararfröna var våra landslagsseglare tillsammans med
förbundets instruktörer för barn och ungdom. Efter programmet
till sjöss smakade det med hot dogs, grillade på stranden, som
fylldes av lyckliga ansikten.

I juni ordnades Tillsammans till sjöss- veckan, som ingick i det
officiella Finland 100- programmet. Barn och vuxna i hela landet
hade möjlighet att bekanta sig med båtsporten. Det var populärt
att pröva på båtsport och deltagarna erbjöds upplevelser till
sjöss både i ett regnigt Helsingfors och i solen vid Erstan i Åbo.
Evenemangen var olika men gemensamt var att man kunde delta
gratis och uppleva inspirerande sjöliv. Vi gjorde det också så lätt
som möjligt att delta. Föreningarna var aktiva och förbundets
samarbetspartners Mercedes-Benz och Freja Transport and
Logistics deltog i arrangemangen.

Finlands jubileumsår fortsatte i oktober, då specialnumret
Tillsammans till Sjöss – Finland 100 av tidningen Nautic kom ut. I
tidningen presenterades de viktigaste händelserna och personerna inom segling och båtsport under självständighetstiden.
Under novembergalan, som också arrangerades i tecknet av
Finland 100, firades både de, som var framgångsrika under året
och det 100-åriga Finland. Samtidigt belönade SBF olympiska
seglingsmedaljörer och mästarna inom hastighetstävlingen.

Ett av de mest lyckade evenemangen var den kväll som Freja
och Turun Pursiseura arrangerade för barnfamiljer inom
föreningen Hope Yhdessä ja Yhteisesti. Värdar för de unga

SBF fortsätter med det uppskattade temat Tillsammans till Sjöss
under år 2018 både under mässan Vene 18 Båt och i samband
med sommarens evenemang.
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SÅ HÄR KOMMER VI IHÅG 2017

FERBRUARI
Vene 17 Båt -mässan
öppnar båtsportåret och
för tankarna till sommaren.

FEBRUARI
Propositionen
om båtskatten
dras tillbaka.

AUGUSTI
Oskari Muhonen vinner guld
i Junior VM i Finnjolle
– efter att ha vunnit
EM-brons under 23 år.

JUNI
Tillsammans til Sjöss
-veckan - barn och vuxna i
rörelse i hela landet.

FEBRUARI
SBF:s nya
hemsidor öppnas.

AUGUSTI
Juho-Matti Manninen upprepar
sin VM-seger i klassen F4
och vinner EM-brons.
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OKTOBER
Finland 100-Nautic
utkommer.

NOVEMBER
Tillsammans till Sjöss – Finland
100-galan är jubileumsårets höjdpunkt.

DECEMBER
SBF publicerar
boken Purjehdustaidot.

ÅRETS BÄSTA 2017
GMS-rodret, hastighetstävling: Jari Lehtonen
Årets funktionär, hastighetstävling: Milla Sohlström
Årets arrangör, hastighetstävling: Karjalohjan Veneilijät
Bästa junior, hastighetstävling: Arttu Saari
Bästa kvinnliga junior, hastighetstävling: Stella Seliö
Bästa nya tävlare, hastighetstävling: Filipp Seliö
Fair Play - pokal, hastighetstävling: Roope Virtanen
PR-pris, hastighetstävling: Kalle Viippo
Tävlarnas pokal: Marcus Johnsson och Jussi Myllymäki
Årets klassförbund: Suomen Melges 24 -liitto
Årets internationella arrangörsklubb: Helsingfors Segelklubb
Årets nationella tävlingsarrangör: Erik Wallin
Årets havskappseglare: Tea Ekengren-Saurén, Martin Estlander

Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
Årets
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utbildarförening: Espoon Pursiseura
sjösäkerhetsbragd: Petteri Leppänen, Gränsbevakningen
långfärdsseglare: Ilkka Liukkonen, EMK
juniortränare: Sam McKenzie
juniorförening: Brändö Seglare
team: Ville Korhonen ja Robin Berner, 29er
juniorseglare Simon Karlemo, ESF
projekt: Suomen Purjehdusliiga – Finska Seglingsligan
mediaevenemang: Atlantin yli -programmet, TV5
förening: Rauman Purjehdusseura
tränare: Mika Saari
hastighetstävlare: Juho-Matti Manninen
seglare: Oskari Muhonen, Finnjolle, EPS

TILLSAMMANS TILL SJÖSS – FINLAND 100. PRIS
OLYMPISK SEGLING:
Esko Rechardt, olympiavinnare
Thomas Johanson, olympiavinnare
Jyrki Järvi, olympiavinnare
Tuuli Petäjä-Sirén, olympisk silvermedalj
Jouko Lindgren, olympisk bronsmedalj

Georg Tallberg, olympisk bronsmedalj
Silja Frost, olympisk bronsmedalj
Silja Kanerva, olympisk bronsmedalj
Mikaela Wulff, olympisk bronsmedalj
Sari Multala, världsmästare,
13 mästerskapsmedaljer
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HASTIGHETSTÄVLING:
Sami Seliö, världsmästare
Sara Pakalén, världsmästare
Marcus Johnsson, världsmästare

FÖRTJÄNSTTECKEN
FÖRTJÄNSTTECKEN I GULD

Peter Remahl, Vasa Motorbåtsklubb

Timo Kujala, Oulun Purjehdusseura

Harri Sane, Espoon Pursiseura

Lars Nyqvist, Kantvikin Purjehtijat, NJK, HSK

Esa Vahtera, Naantalin Purjehdusseura, Veneilyseura Merituuli

FÖRTJÄNSTTECKEN I SILVER

FÖRTJÄNSTTECKEN I BRONS

Rabbe Jansson, Laurinlahden Venekerho

Lasse Pentti, Turun Pursiseura

Rita Mannila, Tehin Pursiseura

Ilmari Mäkilä, Turun Pursiseura

Hannu Lindeman, Tehin Pursiseura

Juhani Laaksonen, Turun Pursiseura

Gedi Lindahl, Nyländska Jaktklubben

Raimo Ylinen, Soukan Venekerho

Georg Tallberg, Nyländska Jaktklubben

Jan Feodoroff, Brändö Seglare, Sarvaston Venekerho
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2017 FUNKTIONERNA OCH KOMMITTÉERNA

BARN OCH UNGDOM
Föreningarna har lärt sig att utnyttja de koncept, som SBF har
skapat: Både Framgångsföreningsprojektet och Båtskolan är i
bruk året runt. Utbildningarna av instruktörer för juniorer har
utvecklats vidare och studieplanerna har gjorts mera flexibla så,
att de omfattar också brädsegling och jollesegling för fullvuxna.
Samarbetet med Mercedes-Benz Nyttofordon har fungerat ytterst
väl. Tack vare samarbetet har det varit lätt att hantera
transporterna av utrustning till evenemang och skolningstillfällen.

Mål

Aktiviteter

Resultat

Öka antalet

• Startstöd för föreningar

• Projekt enligt SBF:s

föreningar, som

• Stöd för föreningar, som

erbjuder aktiv

juniorverksamhet • Tryggande av kontinuitet i

Den förnyade ungdomsklassen SJ10 fick sin egen FM-serie i
hastighetstävling. Introduktionsdagarna, som ordnades i Karislojo
på våren och hösten, lyckades väl.

föreningsverksamheten
• Utveckling av

Intresset för skolmästerskapen i segling ökade igen. HSS, BS och
SBF ansvarade för tävlingarna, där hela 21 lag deltog. Tävlingen
vanns av laget från Steinerskolan och Juhannuskylä-skolorna i
Tammerfors.
Antal

Dagar

cept stöddes med
utbildningar och
Båtskolans verksamhet.
Konsulterades 8

sigillföreningarnas

föreningar, som på nytt

verksamhet -> mål i enlighet

startade verksamhet.

med idrottarnas karriärplan

• 4 sigillföreningar
auditerades

Volymen och
Evenemang 2017

aktiverar sig

Framgångsföreningskon

Deltagare

• Fortsatt stort antal

nivån på

utbildningar för

juniorträningen

juniorinstruktörer

Utbildningar

17

41

199

Greninriktade läger/tävlingar/simulator

19

54

539

Mässor/provdagar/simulator

22

40

7 660

Skol-, familjeaktiviteter

10

21

2 440

beställda av föreningar

Föreningsevenemang, SBF-utrustning

17

18

2 339

• Nystart för konceptet med

Sammanlagt

85

174

13 177

höjs

• 4 grundkurser, 4
fortsättningskurser
• 6 skräddarsydda kurser,

regionala läger
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• 17 utbildningar, 41
dagar, 199 deltagare
• 4 regionala läger

BÅTSPORT
SBF:s aktiva intressebevakning fick ett synligt resultat i början av
året då förslaget till båtskatt togs tillbaka. Vår sakliga och
faktabaserade kritik med tillhörande utlåtanden hade en
avgörande betydelse för att den här på fritidsverksamheten
inriktade förmögenhetsskatt inte infördes.
Kommittén för båtsport genomförde projekt till förmån för
långfärder under segel och motor. Också Flaggkommittén och
Båthamnskommittén var aktiva. Samarbetet med övriga aktörer
var intensivt. Inom den övriga verksamheten kan speciellt
samarbetet med fritidsområdesföreningarna betonas. SBF samarbetade också aktivt med Forststyrelsen och andra intressegrupper gällande inventeringen av naturresurser.
Skolnings- och långfärdsevenemangen genomfördes med gott
resultat. Speciellt utvecklandet av småbåtshamnarna i Östra Finska
viken inom ramen för 30 MILES-projektet förtjänar att nämnas.
Verksamheten presenterades på Vene 17 Båt-mässan och Flytande
båtutställningen UIVA, där vi hade en egen avdelning tillsammans
med PORY ry. Nivån på utbildarkurserna var bättre än under
tidigare år.

Mål

Aktiviteter

Kurser för

•

Kurserna genomförs

vuxenutbildning

Resultat
•

Bra antal kurser

•

Tjänsterna
presenterades med
kartor

Stöd för långfärder

Båtsportkommittén var aktiv i de internationella organisationer,
där SBF deltar.

•

•

Projekt, som undersöker

•

avstånden till tjänster för

mål för långfärder

båtfararna

lyckades väl

Deltagande i 30MILES

•

och internationell
påverkan
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•

Praktiskt arbete för påverkan

Flere föreningskvällar
än tidigare

projektet
Intressebevakning

Utvecklandet av nya

•

Båtskatten föll bort

SJÖSÄKERHETEN
Kurser för besiktningsmän ordnades på finska i Åbo, Esbo,
Helsingfors, Tammerfors och Kotka. En svenskspråkig kurs ordnades i
Helsingfors.
Besiktningsutbildningen utvecklades och uppdaterades. Den uppdaterade besiktningshandboken och Gränsbevakningsverkets Apua!manual distribuerades till alla besiktningsmän. Till besiktningscheferna och besiktningsmännen distribuerades under år 2017 också
två infobrev. Vi informerade om nya alternativa nödsignaler och
användningen av dem.

Mål

Aktiviteter

Resultat

Utveckling av

• Utveckling av

• Utveckling av

besiktnings-

besiktningsmodulerna i

elektronisk

verksamheten,

Suuli

bes.blankett i Suuli

system som stöder
den

• Produktion, distribution
av besiktningsmaterial

Funktionen deltog i utvecklingsarbetet av en ny version av den
elektroniska besiktningsblanketten. Den feedback beaktades, som
fältet hade gett.
Samarbetet med Sjöräddningssällskapet, Håll Skärgården Ren och
Finnboat fortsatte. Besiktningskurserna informerade om Trossitjänsten. Deltagandet i Vene 17 Båt och Flytande båtmässan gav
synlighet åt verksamheten.
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föreningarna
• Besiktningsmaterial

Besiktningsmaterial producerades och distribuerades till föreningarna. På basen av Flaggkommitténs förslag lanserades en vimpel
för SBF:s besiktningsmän.
Samarbetet mellan sjösäkerhetsfunktionen, båtsportkommittén och
utbildningsfunktionen intensifierades. Den traditionella sjösäkerhetsdagen arrangerades på Flygmuseet 21.10.2017 i samarbete med
utbildningsfunktionen.

enligt feedback från

levererat enligt
beställningar
Besiktningsutbildning • Grundkurser
• Uppdateringskurser

• 87 deltagare på
grundkurs, 95 på
uppdateringskurs

• Gemensamma
kurser
Främjande,

• Sjösäkerhetsdag på

• 101 deltagare:

förbättrande av

flygmuseet tillsammans

besiktningsansvariga,

sjösäkerheten

med

besiktningsmän,

utbildningsfunktionen

kommodorer,
skolningsansvariga,
övriga föreningsaktiva

UTBILDNING
I december utkom den nya kursboken Purjehdustaidot, som säljs åt
intresserade i hela landet. Ett förlagsavtal har slutits med Royal
Yachting Association.
Funktionen besökte olika delar av landet för att förbättra
utbildningssamarbetet mellan föreningarna och öka kunskapen om
utbildningssystemet. Hanteringen av kompetenserna inom Suulisystemet var ännu bristfällig och därför nåddes inte målet för de
elektroniska utbildningstjänsterna. Examina förnyades i viss
utsträckning. CEVNI-utbildningen och -materialet uppdaterades.

Viktiga mål

MOB-utbildningen för kommodorerna utgjorde en viktig del av
säkerhetsutbildningen för föreningarna. Den bestod av ett skräddarsytt utbildningspaket för kommodorer eller vicekommodorer.
Utbildningen skedde i Meriturva i Lojo och omfattade också en
praktisk del i bassäng.

Aktiviteter

SBF:s utbildningssystem • Regionala

Resultat
• Ökat samarbete

marknadsförs,

presentations-

regionalt och mellan

presenteras för alla

turnéer

klubbarna

medlemsföreningar

Intresset för det internationella förarbrevet för nöjesbåtar och för
kurser, som ger kompetens för detta, var fortfarande stort.
Antalet deltagare i kurserna för kappseglingsfunktionärer och i
övriga SBF-kurser var stort.

Stöd för regionalt
utbildningssamarbete

• Utveckling av Suuli- • Suuli modul för
modul för

kompetenshantering

utbildningsstöd

definierad
• Ny bok som stöd för
kursprogrammen

Förbättrad säkerhet till • Utveckling av
sjöss genom bättre
kursprogram och
kunskap hos båtfararna
-material
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• MOB-utbildning för
kommodorer ökade
prioritet för sjösäkerhet
hos klubbarna

KAPPSEGLING
Under våren 2017 ordnade SBF ett skolningsveckoslut för varje
funktionärskompetens. På detta sätt finns teoriavsnittet för varje
kompetens tillgängligt varje år. Dessutom ordnar föreningarna
utbildningar under ledning av förbundets utbildare.

Mål

Aktiviteter

Resultat

Akademiverk-

• Idrottsakademisamar

• Idrottsakademiverksamheten

samheten

Under året godkände nämnden för tävlingsregler 43 ansökningar
om kompetens (16 nya). Kappseglingskommittén ordnade i oktober
ett International Race Management- seminarium för att förbättra
förutsättningarna för att arrangera internationella tävlingar.
Kappseglingsreglerna uppdaterades för perioden 2017-2020.

bete, förbättrat

på gymnasienivå bättre än

kunnande hos

tidigare. 100 väl ledda

seglarna, testtjänster

träningstillfällen

• Läger med fokus på
segling, annan

Tävlingskalendern förnyades och är nu nätbaserad. Föreningarnas
tävlingschefer har egna koder och kan uppdatera uppgifterna om
den egna föreningens tävlingar. Detta eliminerar arbetsskeden både
inom föreningarna och förbundet.

• Vili Kaijansinkko anställd som
NOV-tränare 1.10.2017

träning i samarbete

• Träningsläger enligt plan

med klassförbunden

• Seglingsläger i Hangö i juni,
två testläger på Kisakallio

Utveckling av

Seglingsligans tredje verksamhetsår var framgångsrikt. Tack vare en
internationell kommersiell partner kunde båtmaterialet förnyas och
goda tävlingsarrangemang lockade elitseglare med i ligatävlingarna.

• Åtgärder pga nya

• Plan följdes. Reglerna

kappseglingen

kappseglingsregler:

tillgängliga i början av året

och dess

över-sättning,

stödfunktioner

tryckning, utgivning,

ökade status och intresse. Tre

utbildning

deltävlingar, 12 lag

• 6 nya J-70 båtar för ligan:

• Utveckling av
Seglingsligan och

Akademisamarbetet utvecklades enligt SHIFTI- träningssystemet inför
läsåret 2017-2018. De tre kategorierna inom träningssystemet är:
Unga toppseglare, Utmanare och Sailing Team Finland.

ökat antal deltagare
Rekrytering av

SBF deltog aktivt i Nordic Sailing Federation’s (WS Grupp G)
arbete och i olika forum inom World Sailing. Nämnden för
tävlingsregler tog ställning till internationella ändringsförslag. Den
internationella utbildningen inom ramen för Eurosaf-samarbetet
fortsatte.

• Bättre möjligheter för • Inte ännu ”roadmap” för

tävlingsfunktion

unga att utbilda sig

unga men ökat intresse

ärer, utveckling

till funktionärer eller

skapat.

av utbildningen

domare
• Ökat antal tävlingsfunktionärer
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• 56 deltagare i funktionärs-,
145 i regel- och
domarseminarierna

HANDIKAPPSEGLING
I samarbete med Segelfartygsstiftelsen gjordes 21-22 augusti en
färd Helsingfors – Tallinn – Pörtö – Helsingfors. Med ombord var
14 synskadade med sina assistenter. Ansvariga var Jukka
Jokiniemi och Pirkko Patja.
I European Youth Games för paraidrottare i Italien 9-15 oktober
deltog över 600 unga idrottare från 26 länder. Finlands lag
bestod av åtta idrottare, av dem deltog esbobon Marcus Kavaleff
(HSK) i seglingen med Mika Hollo (SBF) som tränare.
2.4mR-versionen för två seglare har blivit populär både bland
nybörjare och synskadade. På våren visades båten upp bland
annat för 150 scouter av Evert Aartsen (Charger Sailing) under
Tillsammans till Sjöss- evenemanget i Karleby.
25 april ordnades i Åbo en hobbymässa där utvecklingsstörda
hade möjlighet att bekanta sig med bland annat segling, fotboll,
friidrott och många andra sporter. En segelbåt ställdes ut i
idrottshallen i Kuppis så, att deltagarna kunde bekanta sig med
seglingssporten.

FÖRENINGAR MED MÖJLIGHETER
TILL HANDIKAPPSEGLING:

SBF:s sektion för handikappsegling stöder utvecklingen inom
föreningarna och strävar till att förbättra möjligheterna till segling
för handikappade.
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Esbo, EPS

Åbo, TPS

Esbo, ESF

Tammerfors,N

Nådendal, NPS

Helsingfors, HSK

TRÄNING OCH
ELITSEGLING
Under år 2017 nådde våra landslagsseglare flera placeringar
bland de 10 bästa i internationella regattor:

Viktiga mål

Aktiviteter

Resultat

Framgång i

•Tokio 2020 projektet

•Tokio 2020- och Århus 2018 –

mästerskapstävlingar

landsplatser. Stöd för

• Monika Mikkola: Miami World Cup 4, Princess Sophia Trophy 3

landslagsseglarna

• Tapio Nirkko: Hyères World Cup 10, Princess Sophia Trophy 7

Bland yngre seglare stod Oskari Muhonen, vald till årets seglare,
för den bästa insatsen genom att vinna Junior-VM i Finnjolle och
placera sig på elfte plats i öppna VM.
Under det första året av olympiaden var säkerställandet av en
optimal träningsmiljö den viktigaste åtgärden. Där lyckades vi
utmärkt. Det nära samarbetet med Olympiska kommittén och
huvudstadsregionens idrottsakademi fortsatte. Som ett spetsprojekt
efter Rio-OS valdes intensifieringen av fysikträningen och utvecklingen av psykisk/taktisk träning. De här projekten genomförs i
samarbete med Olympia-kommittén, Idrottsakademin och Forskningscentret för tävlings- och elitidrott.
Dessutom har påbörjats ett omfattande dokumenteringsprojekt över
för seglingen kritiska faktorer. Målsättningen är att samla
information om båtfart och taktiskt kunnande i en sådan form, att
den lätt kan distribueras till seglarna.

•Förberedelser för Århus
2018 – utdelning av OS-

• TuulaTenkanen: EM 5, Hyères World Cup 2, Princess Sophia Trophy 6

I testevenemanget inför VM-tävlingarna i Århus 2018 var Tapio
Nirkko tredje, Tuuli Petäjä-Sirén sjätte och Noora Ruskola/Mikaela
Wulff sjunde. Resultaten bådar gott inför VM 2018, där hela 40
procent av landsplatserna i Tokio-OS 2020 utdelas.

påbörjas

projekten påbörjade som
överenskommet med OK
•Ypperliga träningspartners och
topptränare för landslaget
•Mera stöd- och specialisttjänster

(träning, planering av

än tidigare. Effektivare nätverk

den)

ger bättre samarbete mellan
tränarna

Internationellt
samarbete

•Goda relationer
upprätthålls, samarbetet
utvidgas till
utmanarnivån. Detta ger

•Bättre internationellt samarbete
via Nordic
•Nya samarbetskoncept för
landslaget, utmanarna

möjligheter till optimala

•Alla i utmanargruppen har en

träningsförutsättningar i

internationell träningsgrupp

ett tidigare skede av
karriären
Utbildning av
tränare

•Nivå 3 för
tränarutbildningen

•Nivå 3 genomfördes inte, brist
på deltagare

förverkligades 2017
Antidopingprogrammet

•Skapas
antidopingprogram för
seglingen,
intressegrupper utbildas
i antidopingfrågor
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•Antidopingprogrammet
framskjutet till 2018

Heimo Hellsten

HASTIGHETSTÄVLING
Under sommaren 2017 var Finland värd för två internationella
mästerskapstävlingar: VM för GT15 och VM GP för F4 i Imatra.
Arrangemangen för båda tävlingarna var lyckade, likaså
väderleksförhållandena. FM- serierna för ban- och offshoreklasserna omfattade sammanlagt 10 deltävlingar. Karislojo
lanserades som en ny tävlingsplats och med GMS återvände
offshore-klasserna till Pellingefjärden.
Internationella framgångar blev det i banklasserna F4
(Manninen VM-1 och EM-2, Viippo VM-3). I GT30-klassen fick
Max Blomberg brons och i offshore-klasserna tog Johnsson/
Myllymäki
EM-guld. I V150-klassen hämtade Finland under
ledning av Atte och Anton Kortman hem alla NM-medaljer. SBF
representerades på UIM:s möte av Jari Lehtonen, ordförande för
NKT.
För tävlarutbildningen på Meriturva i Lojo har vi hittat en bra
modell. Säkerhetsutbildning och information om tävlingsverksamheten uppskattas alltid av deltagarna. Också
tävlingscheferna deltog i utvecklandet av tävlingsverksamheten
så alla vederbörande var väl informerade redan i början av
säsongen. Totalt deltog 85 personer. Ett nytt klassförbund anslöt
sig till förbundet, Suomen Vauhtiveneilijät ry. Dess målsättning är
att rekrytera aktiva till offshore-klasserna från de s.k.
sportbåtarna.

Mål

Aktiviteter

Utveckling av

•

Mässor och aktiviteter

sporten

•

Nya tävlingsorter +
internationell klassificering av

Resultat
•

Vene 18 Båt 13 båtar,
400 m2 eget mässområde

•

Ny tävlingsort, Karislojo

•

Lagledare i internationella

banområden
Egentlig tävlings-

•

Lagledare

verksamhet

•

2-3 Juniorläger

•

Tävlingslicenser

•

87 licenser

•

NKT möten

•

Möte för tävlingschefer

tävlingar

18.3.2017, 10 deltagare
Utbildningar

•

Tävlingsfunktionärskurs

•

37 deltagare

13.2.2017
•

Immersionstest och
säkerhetsutbildning för
tävlare i Meriturva 18.3 och
29.4.2017

Fyra testtillfällen för personer intresserade av bantävlingar
ordnades: Karislojo, Lahtis och Vasa. Föreningarna har kunnat
låna förbundets SJ10-båt. 87 tävlingslicenser och 3 F1/F2
licenser var i kraft under året.
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•

55 deltagare

ORGANISATIONSVERKSAMHET
Utvecklingen av medlems- och båtregistret Suuli fortsatte. Ett ökat
antal besökare och en ökad användning visade hur kritiskt Suuli är för
föreningarna. Under slutet av året sågs Suuli mera som en del i en
omfattande digitalisering och elektronisk ärendehantering. Fokus nu
ligger på utvecklingen av de existerande modulerna.
På hösten 2017 påbörjades en analys av verksamheten och
utvärdering av förändringsbehov baserade på den nya EUdatasäkerhetslagstiftningen.
En viktig målsättning var att förstärka distriktschefernas roll. Mera
medel anvisades den här verksamheten, verktyg för detta utvecklades,
användandet av den stöddes och utbildningar om den regionala
verksamheten ordnades. För regionalchefernas verksamhet utvecklades mätare och förbundets stöd garanterades så, att de uppsatta
målen kunde nås. De initiativ och utvecklingsidéer, som kom upp
under verksamhetsåret, bearbetas med målsättningen att skapa en
fungerande helhet under år 2018. Ett möte för distriktscheferna
ordnades under året.
I Södra Finland justerades områdena i huvudstadsregionen på grund
av att vissa distriktschefer hade ansvar för ett stort antal föreningar på
ett litet geografiskt område.
Utvecklandet av ett belöningssystem för att stöda föreningarnas
verksamhet bedömdes vara ett viktigt projekt. Dessutom ansvarade
organisationskommittén för arrangemangen av vår- och höstförbundsmötena. Koordinatorn för organisationskommittén byttes
under året.
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Mål

Aktiviteter

Resultat

Utveckling av Suuli • Modell för
medlems- och
inverkan och
båtregistret
utvärdering av
mindre
förändringar
tagen i bruk.

• Utvecklingsarbete gjort på
basen av feedback.
För detta skapades en
helhetsinriktad stöd- och
underhållsprocess. Tack vare
den kan föreningar lätt
kontakta förbundet om
utvecklingen.

Stöd för
föreningsverksamheten

• Utveckling av
belöningssystem
för
föreningarna .

• I slutet av året lanserades
förtjänsttecken för
föreningarna: Möjlighet att
belöna personer, som har
utmärkt sig i föreningsarbetet.

Beaktande av EUlagstiftningen i
verksamheten

• Analys av nuläget,
skapande av
projektgrupp.

• Projektstart. Utomstående
konsult anställd. Gör förstudie
och sammandrag av nuläget
som bas för kommande projekt
en utomstående konsult. Denna
uppgör en förundersökning och
specifikation av nuläget som bas
för ett kommande projekt.

KOMMUNIKATION
OCH MARKNAD
Tillsammans till Sjöss –veckan utvidgades till ett tema, som
omfattade olika evenemang under hela året. Planeringen av den
nya logon slutfördes.
De nya hemsidorna öppnades i februari. I samband med detta
förverkligades DigiNautic- nättidningshelheten. Målet är att
producera attraktivt innehåll mellan pappersNautic -numren.

Mål

Aktiviteter

Resultat

Tillsammans till Sjöss

• Tillsammans till Sjöss-

• 25 gratisevenemang

(Yhdessä Vesille)

veckan genomfördes

-kampanjen

framgångsrikt
• Finland 100

Tidskriften Nautic utkom två gånger. Höstnumret var ett Finland
100 - Tillsammans till Sjöss - jubileumsnummer - där ingick 100
blåvita berättelser om banbrytare inom båtsport och segling,
händelser och innovationer.

under veckan
• 200 deltagare i galan
• 48 000 exemplar av

Tillsammans till Sjöss-

jubileums-Nautic

gala, Nautic-

distribuerades

jubileumsnummer.
Temat framme också
vid andra evenemang
Utveckling av förenings-

Inom Sailing Team Finland satsade vi på kommunikation om
evenemang och marknadsföring. Vi betjänade både media, våra
samarbetspartners och dem som intresserar sig för vår sport.
Hastighetstävlingarna fick sin egen deltidsanställda informatör,
vilket gav möjlighet till större satsningar på den sporten.
Kommunikationen för Sailing Team Finland och motorbåtstävlingar sköttes av Uutishuone, en organisation under Olympiska
kommittén.

och medlemskommunikationen

• Nya hemsidor togs i
bruk
• Nyhetsbrev till

bättre än tidigare
aktuell, mångsidig

föreningarnas

och uppdaterad

funktionärer

information om

• DigiNauticnyhetsbrevet började
distribueras
• Planering av Cardu-

Kommunikationens ställning som stödfunktion för de olika
verksamheterna förstärktes. Samarbetet mellan de olika funktionerna och kommittéerna utvecklades positivt, bland annat i
Tillsammans till Sjöss-evenemangen.

• Föreningarna får

förbundets
verksamhet
• DigiNauticnyhetsbrevet

mobilmedlemskortet

skickades till 18 000

påbörjades

medlemmar.
Öppnades av hela
40%.

Ny logo

• Godkändes i
december 2017

Nya logon representerar
bättre förbundet,
idrotten och Finland
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ADMINISTRATION
OCH EKONOMI
Antalet personmedlemmar i medlemsföreningarna var i slutet av
år 2017 61 408, ett år tidigare var motsvarande antal 61 875. I
slutet av verksamhetsåret 2017 hade Segling och Båtsport i
Finland 305 medlemsföreningar, 41 klassförbund och sex
sektionsmedlemsföreningar.

Mål

Aktiviteter

Resultat

Styrelsens möten
och seminarier

• 10 gemensamma
möten planerade

• 10 möten av vilka två i
samband med
förbundsmöten

Stadgeenliga vår- • Möteskallelse med
och
fullmakter
höstförbundsmöten
distribueras senast
tre veckor innan
stadgeenliga
förbundsmöten

Bokslutet för år 2017 visar ett överskott om 23 603,72 €. Hela
aktiekapitalet för SPV Marketing Oy var 25 000€. Segling och
Båtsport i Finland har fondandelar hos Alfred Berg Fondbolag
Ab. Andelarnas inköpsvärde var 72 8984,84€ och deras
marknadsvärde i slutet av år 2017 210 878,08€.

• Vårförbundsmötet hölls
22.4. i Helsingfors/
Drumsö och höstmötet
19.11. i Helsingfors/Grand
Marina Congress Center.
Kallelser och fullmakter
skickades ut stadgeenligt.

I början av år 2017 flyttade kansliet till nya utrymmen på Drumsö
i Helsingfors.

Totalintäkterna för Segling och Båtsport i Finland r.f. uppgick till
1 974 547,10 €. Den egentliga verksamhetens intäkter var
241 476,96€ och kostnadsställenas egen medel anskaffning
892 850,20€. I den senare summan ingick medlemsföreningarnas medlemsavgifter om 736 142,50€ och intäkter från samarbetspartners 135 740,23€. Undervisnings- och kulturministeriets
stöd uppgick till 594 000€ och Olympiska kommitténs stöd för
elitkappseglingen 267 800€.

Bokföringen sköttes år 2017 av bokföringsbyrån Accountor. I
slutet av året beslöts ett byte av bokföringsbyrå och avtal gjordes
med Auctora Ab.
Enligt höstförbundsmötets beslut behölls förbundsavgifterna
oförändrade. I avgifterna ingår Pohjolas Tuplaturva- försäkring
och en olycksfallsförsäkring för personmedlemmarna i If.
Arbetsgruppen för förnyelse av förbundets direktiv fortsatte sitt
arbete. Framstegen i arbetet presenterades på vår- och
höstförbundsmötena.

SBF hade i början av år 2017 nio fast anställda och en visstids
anställd. I slutet av året hade förbundet tio fast anställda och en
deltids anställd. I slutet av september började en ny
organisationssekreterare. Under det sista kvartalet anställdes en
ny NOV-tränare. Informatörens anställning ändrades till deltid,
varefter kommunikationsansvaret fördelades på tre personer.

SBF:s styrelse höll 11 gemsamma möten under året. En träff för
de förtroendevalda hölls 11 December i de nya kansliutrymmena.
De förtroendevalda har haft tillgång till Sharepoint och Skype.

Arbetshälsovården överfördes från Diacor till Terveystalo. De
anställda hade tillgång till lunch-, kultur- och motionssedlar.

I styrelsen för SPV Marketing ingick Patrick Andersson, Henrik
Andersson och Martti Laisi. Verkställande direktör var Tom Ek.
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FÖRKLARINGAR TILL FÖRKRTNINGAR ANVÄNDA I TEXTEN:
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BSCN

Baltic Sea Cruising Network

EC

European Cup

EBA

European Boating Association

ELY

Närings-, trafik-och miljöcentral

EUROSAF

European Sailing Federation

ICCY

International Council of Cruising Yachts

ISAF

International Sailing Federation

KLL

Koululiikuntaliitto (”Finska Skolmotionsförbundet”)

KT

Utbildningsfunktionen

KPT

Kappseglingskommittén

LaNu

Funktionen för barn och ungdom

NBR

Nordiska Båtrådet

NOV

Olympiatränare för ungdom

NordicSF

Nordic Sailing Federation

OK

Olympiska kommittén

OKM

Undervisnings-och kulturministeriet

HSR

Håll Skärgården Ren

SMPS

Finlands Sjöräddningssällskap

SOK

Utbildning för föreningsinstruktörer

SBF

Segling och Båtsport i Finland

Trafi

Trafiksäkerhetsverket

VHT

Kommittén för träning och elitsegling

VETT

Sjösäkerhetsfunktionen

VT

Kommittén för båtsport

WC

World Cup

WS

World Sailing (fd. ISAF)

FÖRBUNDETS STRATEGISKA MÅL 2015-2020
BARN OCH UNGDOM
• Öka antalet föreningar
med juniorverksamhet
• Starta skolning i
sjömanskunskap
• Öka
träningsverksamheten kvalitet och kvantitet
• Öka kännedom om
segling och båtsport hos
barn och unga

BÅTSPORT
• Goda förutsättningar att
bedriva båtsport
• Föreningarnas
medlemmar förbättrar
aktivt sitt kunnande
• Båtsport är en
eftertraktad och
uppskattad
fritidssysselsättning
• Säkerheten och
handikappvänligheten i
föreningarna håller en
hög nivå

TÄVLINGSIDROTT
• Finland har framgång på
högsta nivå inom segling och
motorbåtsport
• Medlemsföreningarna kan
ordna bra tävlingar
• Träningsverksamheten skapar
förutsättningar för framgång
• Förutsättningar för
specialgruppers
tävlingsverksamhet säkras
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ORGANISATIONSVERKSAMHET
• Täckande och
kostnadseffektiva tjänster
för föreningarna
• Sänkt tröskel att delta i
föreningsverksamheten
• Ansvarsfull
föreningsverksamhet

FÖRBUNDSTYRELSEN 2017
Samuli Salanterä, ordförande
Jan Jansson, viceordförande, administration och ekonomi
Jan Feodoroff, Lapset ja nuoret
Harri Sane, Båtsport
Martti Laisi, Sjösäkerhet
Esa Vahtera, Utbildning
Freyr Riska, Kappsegling
Henrik Andersson, Träning och elitsegling
Jari Lehtonen, Hastighetstävling
Antti Kaipainen, Orhanisationsverksamet
Katja Rytkönen, Kommunikation och marknad
Förbundets kommittéers ordföranden och viceordföranden:
Barn och ungdom:

Jan Feodoroff, SAVK

Rami Merisaari, VMK

Båtsport:

Harri Sane, EPS

Tom Tallberg, OM/NJK

Sjösäkerhet:

Jyrki Santaholma, M

Lars Ingvall, ESF

Utbildning:

Esa Vahtera, NPS

Ari Aronniemi, SVK

Kappsegling:

Freyr Riska, ESF

Erik Wallin, NJK

elitsegling:

Henrik Andersson, HSK

Ville Valtonen, TPS

Hastighetstävling:

Jari Lehtonen, HirVeJ

Jussi Valtonen, SKV

Organisation:

Antti Kaipainen, SIPS

Marja Jaatinen, VM

Katja Rytkönen, TPS

Anneli Kettumäki, VMK

Träning och

Kommunikation
och marknad:
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