
  

 
 
 
 
 
DET HÄNDER INOM JUNIORVERKSAMHETEN – LÄS HETA TIPS OM DU ÄR AKTIV 
 
Sommaren närmar sig och därmed ökade möjligheter för juniorverksamheten. Läs tipsen nedan, de 
kan vara viktiga också för din förening. 
 
 
STARTDAGEN FÖR JOLLESKOLORNA NÄRMAR SIG! DU HAR VÄL 
ANMÄLT DIN FÖRENING? 
 
SBF och East Side Sailing Team (ESST) ordnar tillsammans med 
föreningarna en startdag för jolleskolorna i Meriturva i Lojo söndagen 
22.4.  
 
Det gäller alltså ett gratisevenemang, som lämpar sig både för nya 
deltagare i juniorskolorna och för dem som deltog i senaste års 
nybörjar- och fortsättningskurser. Föreningarna kan marknadsföra dagen 
antingen som ett tillfälle att bekanta sig med båthantering eller som 
startdag för säsongen. 
 
Se stämningarna förra året här: youtube.com/watch?v=Q7Y7nXDuMeY 
 
INSTRUKTÖRSKURSERNA 2018 – ANMÄL DIG NU 
 
Instruktörskurserna börjar i april och fortsätter ända in i juni. Kurserna 

ordnas i samarbete med föreningarna. Med varje samarbetsförening 

görs ett avtal om fördelning av kostnaderna för utrymmena, olika 

tjänster och utrustningen. 

Kursdatum hittar du i SBF:s kalender.  

 

Kurser: grundkurs för instruktör, fortsättningskurs för instruktör, kurs för 

ansvarig instruktör 

 

IF BÅTSKOLAN KAN STÄLLA UPP MED UTRUSTNING OCH 

INSTRUKTÖRER EXEMPELVIS SOM STÖD FÖR DIN FÖRENINGS 

LÄGER 

 

Båtskolans målsättning är att locka nya utövare till seglingen och 

båtsporten och att lära barn och unga mellan 7 och 14 år grunderna 

för hur man rör sig på sjön. 

I båtskolan övar man sig i att röra sig tryggt på sjön och att beakta 

övriga båtfarare. 

Försäkringsbolaget IF stöder förbundets arbete med att lära barn och 

unga sjömanskap. Tack vara samarbetet med IF kan förbundet erbjuda 

båtskolan till föreningarna på förmånliga villkor. 

 

Reservera också skolbesöken snarast om du vill använda SBF:s 

utrustning! Ny för i år är en trapetsutrustning. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7Y7nXDuMeY
http://spv.fi/teema/lapset-ja-nuoret-tapahtumakalenteri/


Bekanta dig med utrustningen:  spv.fi/teema/vesisankarit-ja-

kouluyhteistyo/.  

Där ingår lägerutrustning, jollar och gummibåtar. 

 

Uppgifter och bokningar: mika.hollo@spv.fi, 044 088 8440 

SBF STÖDER REGIONALA LÄGER OCH HJÄLPER TILL MED 

ARRANGEMANGEN 

För regionala läger kan du söka bidrag från Verksamheten för Barn 

och Ungdom. Vi stöder lönekostnaderna för instruktören och hjälper 

med arrangemangen. Stödet är 250 – 750 euro beroende på antalet 

deltagare och lägrets längd. I programmet kan ingå en kadett- eller 

distriktstävling. Stöd för regionala läger kan sökas för alla 

ungdomsklasser. 

 

Tilläggsuppgifter: Mika Hollo: mika.hollo@spv.fi, 044 088 8440 

 

 

ANSÖKNINGSTIDEN FÖR ATT ORDNA TÄVLINGAR I DEN NATIONELLA KADETTSERIEN HAR 

BÖRJAT  

 

Optimistjolleförbundets (SOL) nationella kadettserie seglas under säsongen 2018 

på olika orter i hela Finland från maj till september. Beslut om antalet 

deltävlingar i serien görs då tävlingskalendern fastslås. Som tidigare seglar man i 

tre ålderskategorier, mini-, midi- och maxikadettgrupperna. 

Info också på: optari.net 

Optimistförbundet slår fast tävlingskalendern senast 15.4. Dessutom arrangeras deltävlingar i 
kadettserien i anslutning till deltävlingarna i uttagningsserien i maj.  Du ansöker om kadettävlingar på 
blanketten här. 
 
 
SJ10-TESTDAGAR KAN ORDNAS PÅ DIN EGEN FÖRENING 
 
Visste Du, att redan en 8-åring kan börja tävla med motorbåt? SJ10-entypsklassen är avsedd för 
barn och båtarna har som standard en 10 hkr 4-taktsmotor. Med en SJ10-båt kan Du enkelt och utan 
stora kostnader bekanta Dig med en fin sport, lära Dig båtbehandling och tävlingsregler och trivas 
tillsammans med familjen och de andra teamen på tävlingarna. 
 
Du har nu möjlighet beställa till Din förening en SJ10-testdag, som arrangeras av 
motorbåtssportteamen och SBF. 
 
Uppgifter om testmöjligheterna: 
 
Kl. 12-15 Öppen testdag för alla 
Körövningar och tester för 7-14-åringar med SJ10-båt. 
  
Program:  
Introduktion 
Teknik och hastighet 
Övervakade körövningar med SJ10-båt på bana 
- arrangörerna står för hjälm och flytväst 
- körövningar också med gummibåt (8 hkr) 
Till testdagen kan man också få en GT15-båt, som lämpar sig bättre för 13-15 åringar. 

http://spv.fi/teema/vesisankarit-ja-kouluyhteistyo/
http://spv.fi/teema/vesisankarit-ja-kouluyhteistyo/
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/19KTN197/mika.hollo@spv.fi
mailto:mika.hollo@spv.fi
http://www.optari.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg5xJY6QzmywCJjmvVbvahQNZCjMC4rS0XE2vQqXzqJtkzEA/viewform


 
SBF har en IF skadeförsäkring för deltagarna i testdagen. 
 
 
Mika Hollo ger gärna tilläggsuppgifter: mika.hollo@spv.fi, tel. 044 088 8440 
 
Kolla hur man börjar tävla med motorbåt: http://spv.fi/aloita-kilpaveneily/  
  

mailto:mika.hollo@spv.fi
http://spv.fi/aloita-kilpaveneily/

