TILLSAMMANS
PÅ SJÖN

SBF för föreningen
Vad allt erbjuder vi våra
medlemsföreningar?
INTRESSEBEVAKNING

Vi befrämjar det finländska båtlivets och förenings- och tävlingsverksamhetens
intressen i nationella och internationella forum. Vi deltar aktivt i att förbereda
ärenden och ger vid behov utlåtanden. Möjligheterna att påverka är i allmänhet störst, då man är tidigt ute och kan påverka de sakkunniga. Detta arbete
syns inte alltid i media men är oftast det bästa sättet att arbeta. Främjandet av
våra gemensamma intressen sker både via de förtroendevalda och genom direkta kontakter med medlemmarna. Om Du själv har sakkunskap inom något
aktuellt område och vill delta aktivt i intressebevakningen, tag då kontakt t.ex.
med kommittén för båtsport.

MÅNGSIDIG UTBILDNING

SBF upprätthåller och utvecklar skolning på olika områden inom segling och
båtliv. Vi skolar båtförar- och seglingsutbildare för klubbarna. De kan sedan
ordna både teoretiska och praktiska kurser inom sina föreningar. Vi hjälper
också avgiftsfritt föreningsmedlemmarna att skaffa internationellt förarbevis
och ordnar på olika håll i landet kurser för besiktniningsmän, domare och
tävlingsarrangörer.

FÖR TRYGGHET PÅ SJÖN – OMFATTANDE
BESIK TNINGSVERKSAMHET

Besiktningsverksamheten är en av våra mest uppskattade verksamhetsformer. Vi upprätthåller och utvecklar verksamheten och utbildar
besiktningsmän. De kan i sin tur förbättra säkerheten till sjöss genom
att informera klubbmedlemmarna om hur man sköter och utrustar
båten. På det sättet kan man inom föreningsgemenskapen tillsammans
njuta av ett tryggt båtliv.

JUNIORVERKSAMHET ÅRET RUNT

Vi erbjuder konsulttjänster och skolning åt föreningarna för att hjälpa
dem att starta eller utveckla barn- och ungdomsverksamhet. Också
Framgångsföreningsprogrammet och båtskolan samt skolning av
instruktörer erbjuds föreningarna. Tillsammans ordnar vi presentationstillfällen, vi hjälper föreningarna att ordna evenemang för skolelever och vi planerar och producerar material. Förbundet lånar
ut utrustning för presentationer av båtsport och segling. Vi samarbetar
med Olympiakommittén och hjälper föreningarna att söka stöd
av Undervisnings- och kulturministeriet.

Vårt seglingslandslag och våra träningsgrupper representerar Finland i World Cup-, EM- och VM-tävlingar,
i olympiska och paralympiska spel. Inom elitidrotten har
vi ett nära samarbete med idrottsakademierna och olympiakommittén, med de övriga nordiska länderna och
med Undervisnings- och kulturministeriet. Tillsammans
med föreningarna ordnar vi träning för ungdomar. Med
klassförbunden ordnar vi träningsläger, vi stöder träningsverksamheten inom föreningar och klassförbund.
Vi skolar tävlingsfunktionärer och auktoriserar dem,
uppdaterar och övervakar kappseglingsreglerna
och -bestämmelserna. Dessutom utvecklar vi den regionala träningsverksamheten tillsammans med idrottsakademierna. Vi bevakar kappseglarnas intressen internationellt (inom Nordiska SF, Eurosaf och World Sailing) och
vi administrerar och beviljar segelnummer.

F2 Team Association/Davies

ALLT FÖR KAPPSEGLING

FARTENS TJUSNING

Vi stöder tävlingsverksamheten med motorbåt bland annat
genom att erbjuda säkerhetsbåtar, tävlingsövervakare, tidtagare och besiktningsmän. Förbundet beviljar också licenser för
förare och funktionärer. Vi ordnar immersionstester och ställer
testutrustning till förfogande. Dessutom är vi med på mässor och
presentationstillfällen och ordnar prisutdelning för FM- serierna.
Juniorläger, internationell intressebevakning, internationella
tävlingsbekräftelser och skolningar hör liksom samarbetet inom
UIM till våra uppgifter.

SUULI-REGISTERSYSTEMET SOM STÖD
FÖR VERKSAMHETEN

Suuli är ett medlems- och båtregister, skräddarsytt för föreningarnas och klassförbundens behov. I Suuli ingår effektiva verktyg för
upprätthållandet av medlems- och båtregister och för administration av båtplatser. Föreningarna kan sköta hela sin fakturering
med hjälp av Suuli. Exempelvis medlems- och båtplatsavgifterna
kan faktureras behändigt som massfaktureringar.

ÖVRIGA TJÄNSTER FÖR
FÖRENINGARNA

Vi erbjuder våra medlemsföreningar färdiga modeller
för många centrala verksamhetsformer. Också administration av förtjänsttecken, utbildning av regionchefer
och hantering av olika ansökningar om stöd kan vi
hjälpa med. Dessutom erbjuder vi konkret hjälp i frågor
gällande stadsplanering, hamnplaneringsprojekt och
administrativa frågor. Våra medlemsföreningar har en
försäkring i “Pohjola Tuplaturva” som täcker olycksfall
inom frivilligverksamheten och ansvar för arrangörer
av olika evenemang.
Läs mera om förbundets tjänster på våra hemsidor
www.spv.fi.

SBF FÖR DIG
Vad allt erbjuder då vårt förbund åt
Dig som medlem i en förening?
DU ÄR FÖRSÄKRAD

Som medlem i en förening har du en olycksfallsförsäkring i försäkringsbolaget IF. Den är med vissa undantag (exempelvis oceansegling) i kraft vid
all verksamhet i anslutning till båtsport, både på sjön och i land. Närmare
uppgifter på www.spv.fi.

FÖRKOVRA DINA KUNSKAPER

Utbildare i SBF:s medlemsföreningar finns till för dig. På de olika kurserna
får du aktuell information och praktiska kunskaper om båtliv. Se på din
förenings utbud och anmäl dig med. De flesta föreningarna erbjuder t.ex.
båtförar- och seglingskurser.

SÄKER PÅ SJÖN

Besiktningsmän, utbildade av SBF, ger dig råd om skötsel, utrustande och
besiktigande av din båt. Med en besiktigad båt rör du dig säkert på sjön.
Vissa försäkringsbolag ger rabatter för båtar, som är besiktigade (fråga ditt
försäkringsbolag).

FÖRMÅNSPRISER

Som medlem får du förmånliga pris av förbundets samarbetspartners:
• Karttakeskus ger via sin Karttakauppa.fi -tjänst rabatter på sjökort
• Förmånspris för Sjöräddningssällskapets Trossi-tjänst
• Böcker utgivna av John Nurminens stiftelse till förmånspris
• Sixt: Hyresbil förmånligt

MEDLEMSTIDNINGEN NAUTIC

Tidningen Nautic utkommer två gånger i året och postas hem till varje
medlem. Tidningen behandlar båtliv som ett levnadssätt och berättar
om både dagligt liv och uppfyllande av drömmar. I tidningen får du
praktiska råd och viktig information. Du kan ta del av andras erfarenheter och du får tips om nya upplevelser.

Varför bli medlem
i en förening?
”Föreningarna gör det lättare för nya båtfarare att komma igång med
sin hobby, exempelvis genom att erbjuda båtförar- och seglarkurser.
Eskaderseglingar erbjuder ett trevligt och säkert sätt att göra längre
båtfärder. Många föreningar har skärgårdshamnar, som är säkra också
vid dåligt väder och som erbjuder trevlig och nyttig sysselsättning. Verksamhetsmiljön är stimulerande och baserar sig till stor del på frivilligt
arbete, glädjen över at göra saker och att få konkreta resultat. Du lär
dig av mera erfarna klubbkamrater, på det sättet rör du dig tryggare på
sjön och risken för skador minskar.
Välkommen med!”
- Samuli Salanterä, styrelseordförande i SBF

Vad betyder SBF för dig?
”Att fungera som instruktör inom juniorverksamheten är trevligt, mångisidigt och lärorikt. Det
bästa i jobbet är att se, hur barnen lär sig och utvecklas. Dessutom tycker jag om ansvaret
i jobbet och det att jag själv i hög grad kan inverka på hur det görs. Dig som är intresserad att jobba som instruktör rekommenderar jag att modigt delta i de utbildningar
som SBF ordnar och den vägen komma med i föreningsverksamheten. Det är värt att
följa med erfarna instruktörer och alltid ha två saker i minnet: Vad lär jag ut och
hur. På det sättet kommer du långt. Kom i håg att alltid ha humorn med verksamheten får inte vara alltför gravallvarlig utan måste också vara rolig”
-Dennis Rosbäck, instruktör för barn och ungdom
”SBF är för mig ett säkerhetsnät. Man vet att förbundet finns där - och speciellt när man
behöver råd eller hjälp. Det bästa har varit att inom föreningsverksamheten dra nytta av
de kurser, skolningstillfällen, träffar, instruktioner och system som förbundet erbjuder.
Samarbetet med kolleger hämtar hela tiden med sig idéer för stimulerande, miljövänlig och säker verksamhet. Båtfararutbildningen ger en bra bas för allt båtfolk att
återuppliva sitt kunnande och skaffa nödig kompetens. Det är fantastiskt att sprida
kunskap om båtsporten till nya och gamla utövare.”
- Raija Alapeteri, skolningschef

- Tuula Tenkanen, elitseglare i Laser radial -klassen
”Jag avundas verkligen de familjer som nu börjar bedriva båtsport. De har framför sig all
den glädje som det innebär att lära sig nya saker och att söka de nya möjligheter och genomföra de
nya färder som redan är rutin för mera erfaret båtfolk. Varje färd är ett nytt äventyr och
en ny upptäcktsfärd, som med säkerhet får en att glömma vardagen. Ibland lär man
sig också av sina egna erfarenheter men inom SBF:s medlemsföreningar kan mera
erfarna båtfarare dela med sig av sina och ge den skolning som behövs. En säker
och pålitlig båt är en del av njutningen. Den i hela landet mest synliga delen av
SBF:s verksamhet är båtbesiktningen, som inom föreningarna utförs av erfarna
besiktningsmän, utbildade av SBF.”
- Antti Kaipainen, besiktningsman

Jouni Vuorinen

”Genom att utbilda tävlingsarrangörer, domare, tränare och instruktörer har SBF gjort det möjligt
för mig att utvecklas som kappseglare. Utan förbundet skulle deltagandet i nationella och internationella tävlingar vara besvärligt. Min kontakt till SBF är framför allt den fina och fungerande
landslagsverksamheten. Jag har fått mycket hjälp exempelvis med logistiken, med koordinerandet av information om förhållandena på de olympiska banorna och naturligtvis ibland vad gäller träning. At tävla, att utmana sig själv och att söka sina egna
gränser är det bästa inom seglingen. Dessutom njuter jag av att man alltid seglar i
fina miljöer och att ingen dag är likadan som den föregående.”
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SBF förenar cirka 300 föreningar,
40 klassförbund och 60 000 sjöfarare.

HÄR HITTAR DU OSS:
www.spv.fi
www.facebook.com/Suomenpurjehdusjaveneily
www.sailingteamfinland.com
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www.instagram.com/sailingteamfinland/
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