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ÅRS ÖVERSIKT
År 2020 var ett annorlunda år och utmanande för oss alla. Coronapandemin ställde om tävlingskalendrarna till och med i OS,
ledde till att otaliga evenemang inhiberades eller sköts upp och
förde med sig en rad rekommendationer och restriktioner. Distansmöten blev bekanta för alla.

Det exceptionella året förde med sig många utmaningar, men även
en hel del nya insikter och möjligheter. Vi på SBF är speciellt glada
över att våra webbinarier och webbinarieinspelningar nådde mer
än 2 000 medlemmar. Vi kommer fortsättningsvis att flitigt ordna
distansevenemang för båtintresserade under den här våren.

Som takorganisation strävade vi efter att stöda våra medlemsföreningar och skapa trygga förutsättningar att utöva båtsport.
Jag är stolt över hur fint och ansvarsfullt våra medlemsföreningar
skötte situationen under våren och sommaren. På stränderna höll
vi säkerhetsavstånden det pigga vimlet och på vattnen var det
rekordlivligt.

Även om vi styr mot sommaren under gråa moln, blickar vi framåt
mot en ljusare vår. Med erfarenhet från senaste sommar vet vi
att det är möjligt att tillbringa en lyckad båtsommar också under
exeptionella tider. Låt oss tillsammans njuta av ett ansvarsfullt
båtliv – både som en hobby och på tävlingsbanorna.

Den finska naturens och friluftslivets betydelse framhävdes under hela förra året, liksom även i vår. Dock är rena vattendrag inte
en självklarhet. Vi bör fortsättningsvis värna om naturen, var och
en bör dra sitt strå till stacken.
Vårt ansvarsprogram som publicerades år 2020 förser föreningarna med verktyg för en miljövänligare verksamhet, god administration, trygg verksamhetsmiljö, jämställdhet och jämlikhet samt
antidopningarbete. Inom barn- och ungdomsverksamheten publicerade vi Rättvist till sjöss -materialet som kommer att delas ut
till medlemsföreningarna. Dessutom genomförde vi stadgeändringar och inrättade en självständig disciplinnämnd.
Vårt strategiarbete Vision 2030 styrdes av den feedback vi fick
genom medlemsenkäten och föreningsintervjuerna. Målen är
lättare att uppnå när vi har en gemensam vision.
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JAN THORSTRÖM
Verksamhetsledare
Segling och Båtsport i Finland

SÅ HÄR KOMMER VI IHÅG ÅR 2020
Nautic 1/2020 publicerades på Båtmässan.

Nautic 2/2020 publicerades på
Flytande.

Vene 20 Båtmässan hade närapå 70 900 besökare. Vår jätteavdelning
betjänade dem som var intresserade såväl av båtliv som av kappsegling och
juniorverksamhet. Utöver det höll vi i gång Veneilijän kamapörssi.

Barnens värld på Flytande inbjöd till
att påbörja en ny hobby.

Förbundets webbinarier drog i gång, bland annat Veneilijän sää, Playbook och Junnusta huipulle. Under
året nådde webbinarierna och distansutbildningarna
sammanlagt över 2 000 medlemmar.
Februari
Januari

April
Mars

Juni
Maj

Vi publicerade vår nya strategi, Vision 2030.
Medlemsföreningarna inledde säsongen ansvarsfullt med beaktande av coronarestriktionerna.
Under året identifierades inga båtsportsrelaterade
kluster av coronafall.

Oskari Muhonen vann sitt tredje VM
i U23-klassen i Finnjolle.

Augusti
Juli

Årets bästa presenterades
i vår videojulkalender.

Oktober
September

December
November

Vi höll höstförbundsmötet på
distans.
Vårförbundsmötet hölls på Drumsö.
Finland tog en trippelvinst i VM F4-klassen i motorbåtsport. Alexander Lindholm blev världsmästare, Alec Weckström tog hem silvret och Roope
Virtanen fick brons.

Vi publicerade båtlivets ansvarsprogram.

ÅRETS BÄSTA 2020
Årets seglare: Oskari Muhonen
Årets tränare: Andreas Geritzer
Årets juniortränare: Santiago Lopez
Årets lag: Esbo Segelförening Seglingsliga -laget
Årets vindsurfare: Jakob Eklund
Årets klassförbund: Finnish 9er Association ry
Årets förening: Helsingfors Segelklubbs och Helsingfors Segelsällskaps
samarbete mellan föreningarna
Årets juniorförening: Espoon Merenkävijät
Årets juniorseglare: Tatu Uusitalo
Årets tävlingsarrangör: Espoon Merenkävijät
Årets handling i motorbåtsport: RaceWKND!
GSM-roder: Frank Blomqvist
Årets tävlare i motorbåtsport: Alexander Lindholm
Årets juniortävlare: Oliver Martin
Årets regionchef: Peter Remahl
Årets säkerhetsfrämjande aktör: Introserv-projekt,
Suomen Meripelastusseura
Årets utbildarförening: Kotkan Pursiseura
Årets utbildare: Reijo Suomi

Petri Riipinen

SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND STYRELSENS VAL:

Årets mest ansvarsfulla händelse: Ocean Ladies & For Cleaner Seas
Årets båtevenemang: Viaporin Tuoppi
Årets mediehändelse: Tapio Lehtinen & nya projekt
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Robert Deaves

PUBLIKENS FAVORITER:

VÅR STRATEGI: Vision 2030

Vi trivs
till sjöss

Vårt förbund är lika med alla livskraftiga medlemsföreningar och klassförbund samt
aktiva föreningsmedlemmar.

• Vi känner glädjen av att vara till
sjöss. Vi är jämlika på vattnet.
• Vi förstår vårt ansvar och njuter av
friheten. Vi upplever en meningsfull gemenskap och vi lär oss de
färdigheter vi behöver.
• Vi njuter av en fungerande infrastruktur där nätverket av hamnar
är tätt, tjänsterna fungerar och
farlederna är i skick.

3 STORA VISIONER
Vi tar ansvar

Vi har
framgång i världen
• Vi upplever tävlingsglädje på klubbnivå. Därför växer deltagarantalet.
• Man kan börja i vilken ålder som
helst och nå så långt man vill,
eftersom vår stig från nybörjare till
toppen fungerar.
• Toppen i Finlands kappsegling
och hastighetstävling är av världsklass. Vi satsar på olympiaframgång.

• Vi tar vårt ansvar för miljön. Vi satsar på miljövänligt båtliv och hållbar
utveckling.
• Vi tar vårt ansvar för sjösäkerheten.
Vi upprätthåller heltäckande och
fungerande utbildnings- och besiktningssystem för att kunna njuta av
båtlivet på ett säkert sätt.
• Tillsammans med Finlands Olympiska Kommitté och övriga idrottsförbund iakttar vi Idrotta som folk
– Idrottens ansvarsprogram.
sh
.Iva
V
:
a
Kuv
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ALLTING BÖRJAR MED TANKEN
ATT BÅTLIV GER VÄLMÅENDE

TYNGDPUNKTSOMRÅDEN
Digi & Data

I tiden

Vi utvecklar system som stöder föreningarnas verksamhet,
vi skapar nya digitala lärmiljöer, vi understöder en kultur
av ledarskap genom kunskap
och vi tar fram relevant och
användbar statistik.

Vi söker nya sätt att värva
medlemmar, vi jobbar aktivt
med att engagera ungdomen,
vi månar om flexibla verksamhetsmodeller och vi sänker
trösklarna till vår verksamhet.

Kunnande

Påverkan

Vi upprätthåller utbildningssystem, vi uppmanar till att
lära känna varandra och lära
oss av varandra, vi skapar nätverk och vi utvecklar verktyg
och kunskapsbanker.

Vi sköter båtfolkets intressebevakning, vi ser till att vi är
med där besluten fattas, vi utvecklar ständigt vår kommunikation och vi idkar aktivt ett
brett samarbete.

KOMMITTÉERNAS ÅR 2020
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”

BARN OCH
UNGDOM

34 föreningar och 1047 barn deltog i Barnens seglingsskola.

MÅL
Göra sporten bättre känd

Vi deltog i Vene 20 Båtmässan med Barnens värld och
lanserade Barnens seglingsskola. År 2020 deltog hela
34 föreningar från 24 olika orter i Barnens seglingsskola.
Barnens seglingsskola och Barnens värld medverkade
även på Flytande Båtutställningen och Östersjödagen.
Vi genomförde en omfattande enkät inom juniorklubbarna för att kartlägga dagsläget samt framtidsplanerna. I
samband med detta lanserade vi på hösten månatliga
möten för juniorcheferna.

Öka antalet kappseglande
juniorer

På våren odnade vi flera webbinarier om junior- och kappsegling tillsammans med andra kommittéer. Under de
allmänna webbinarierna behandlade vi teman som bland
annat Barnens seglingsskola, Från junior till toppidrottare
och träningstips under undantagsförhållanden.
Vi omvandlade vår instruktörsskolning till en hybridform, vilket gav oss möjlighet att fortsätta med skolningen under de exeptionella tiderna. Vi fortsatte med
högstadiernas lägerskolor som vi har ordnat på Kisakallio idrottsinstitut. På hösten anordnades de traditionella
skolmästerskapen i segling av Esbo Segelförening och
SBF.
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Utbildning av instruktörer för
juniorverksamhet

AKTIVITETER
•

Vi skapar en ny nationell seglingsskola och förankrar den i
föreningarna.

•

Tillsammans med medlemsföreningarna deltar vi i mässor
och andra evenemang där olika
idrottsgrenar presenteras.

•

Vi inleder ett nytt Menestysseura-försök, vars målsättning
är att stöda de deltagande
föreningarna att förbättra sin
juniorverksamhet och delta i
juniorklassernas nationella kadett- och rankingtävlingar.

•

Vi erbjuder träningshjälp inför
kadettseriens deltävlingar 2020
och ordnar regional verksamhet
som baserar sig på tävlingskalendern.

•

Vi ordnar instruktörsutbildning
våren 2020.

•

Vi sparrar föreningarnas instruktörer i samband med olika
evenemang och gemensamma
läger.

RESULTAT
•

Vi lanserade Barnens seglingsskola på Vene 20 Båtmässan.
34 föreningar från 25 olika orter
deltog i Barnens seglingsskola (läget 2/2021: 37 föreningar från 25
orter). Under fjolåret deltog 1047
barn i seglingsskolan (juniorverksamhetens enkät 2020)

•

Suomnlinnan Pursiseura, Naanatalin Pursiseura och Lahden Pursiseura valdes att delta i Menestysseura-projektet. Vi sparrade
föreningarnas verksamhet.

•

Vi skolade 68 nya instruktörer.

•

På grund av läget med coronaviruset var det inte möjligt att ordna
regionala läger i samarbete med
medlemsföreningarna.

”

BÅTSPORT

Vi grundade en Miljökommitté i anslutning till Båtsportkommittén.
MÅL

År 2020 var ett mycekt aktivt år för intressebevakningen.
Sjötrafiklagen trädde i kraft 1.6.2020.

Utveckling av båtsporten, främjande av ett
motionsinriktat levnadssätt och utvecklande av
samarbete kring friluftsområden

Vi ordnade webbinarier om den nya sjötrafiklagen. I samarbete med Finlands Sjöräddningssällskap publicerade
vi en handledning som skickades ut till hamnarna.
Identifieringen i Årets gästhamnsomröstning utvecklades så att den baserar sig på telefonnummer.
Det internationella samarbetet flyttade till nätet. Finland
fungerade som ordförandeland för Nordiska Båtrådet.
9

•

•

Vi deltog aktivt i trafik- och kommunikationsministeriets
projekt och ämbetsverkets (Traficom) nätverkande.
Implementeringen av Europeiska unionens direktiv innebar betydande förändringsförslag i miljöskyddslagen för
sjöfarten. Vi samarbetade även här med ministeriet genom att utreda kostnaderna för avfallssorteringen i medlemsföreningarnas hamnar. Vi kommenterade ändringsförslagen på lausuntopalvelu.fi. Dessutom grundade vi
en Miljökommitté i anslutning till Båtsportkommittén.

AKTIVITETER

Framgångsrik intressebevakning och internationell påverkan

Vi stöder och främjar båtsporten som
en aktiv och hälsosam motionsform
och arbetar för att också äldre personer idkar motionsidrott. Vi stöder
föreningarnas samarbete beträffande
fritidsverksamhet och friluftsområden.
Tillsammans med Båtsäkerhetskommittén främjar vi säkerheten till sjöss
och ett mera ekologisk båtliv.

•

Vi genomför SBF:s båthamnskommittés och Finlands Mässas gemensamma omröstning om årets gästhamn
och deltar aktivt i utvecklandet av
hamnarna.

•

Vi deltar tillsammans med Kommunikationsministeriet, Trasnport- och
kommunikationsverket, Trafikledsverket och Meteorologiska institutet i
arbetsgrupper, som behandlar förutsättningarna för båtsport.

•

Vi informerar över hela landet om ändringarna i Sjötrafiklagen.

•

Vi deltar aktivt i distriktsverksamhetsledarnas arbete och representerar
förbundet i internationella organisationer (EBA, NBR, BSCN, ICCY och
HELCOM).

RESULTAT
•

Vi grundade en Miljökommitté i anslutning
till Båtsportkommittén. Vi gick med som
intressent i verksamheten för Päijänne
friluftsområde.

•

Röstningen om Årets gästhamn, som vi
har ordnat tillsammans med Finlands
Mässa, förnyades till en omröstning via
mobiltelefon.

•

Vi utarbetade en visuell coronaguide
tillsammans med Finlands Sjöräddningssällskap. Den illustrerade guiden delades
ut till SBF:s medlemsföreningars hamnar
och till de största gästhamnarna.

•

Vi deltog i Kommunikationsministeriets
projekt. Dessa omfattade bl.a. vägkartan
för fossilfri trafik och den nationella transportstrategins arbetsgrupp för sjötrafik.
Bland Social- och hälsovårdsministeriets
projekt deltog vi som experter vid uppgörandet av en handlingsplan för minskande
av drunkningsolyckor.

•

Vi informerade om ändringar i Sjötrafiklagen via webbinarier. Vi genomförde en
omfattande undersökning av de ekonomiska effekterna av implementering av direktivet om avfall från hamnar och fartyg.

•

På EBA:s virtuella årsmöte i september
valdes för första gången en nordisk vicepresident. Vår ordförande fungerade för
sin del som ordförande för NBR.

”

SJÖSÄKERHET

160 personer deltog i webbinariet Suuli för besiktare.
MÅL

Besiktningsverksamheten är en av vårt förbunds viktigaste och mest omfattande tjänster. Via den når vi de
flesta av våra medlemmar inom båt- och segelföreningarna. Rekryteringen av besiktare är en kontinuerlig del av
vårt samarbete med medlemsföreningarna. Så garanterar vi kontinuiteten inom sjösäkerhetsarbetet. Vi utvecklar kunnandet och motivationen hos våra besiktare på
båtsäkerhetsdagarna, som ordnas på hösten. I år ordnades dagen som ett webbinarium, som gick enligt förväntningarna och fick positiv feedback.

Upprätthållande och
utveckling av besiktningsverksamheten

Utbildning av besiktare

Vi hann ordna finskspråkiga besiktningskurser i Åbo och
Esbo innan koronarestriktionerna trädde i kraft. Resten
av kurserna sköts tyvärr fram med ett år på grund av covid-19, men trots detta hann vi utbilda nästan lika många
besiktare som vanligt.
Vi rekommenderade att besiktningen genomförs antingen på distans eller som självbesiktning. Detta fungerade delvis, men vi fann att det praktiska utförandet ännu
måste utvecklas.
Suuli-webbinarierna för besiktarna var populära.
Under webbinarierna fick deltagarna lära sig hur Suuli
frungerar i samband med besiktningen. Ökade kunskaper höjde den elektroniska besiktningens popularitet.
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Förbättring av
sjösäkerheten

AKTIVITETER

RESULTAT

•

Vi producerar, förnyar och levererar
besiktningsmaterial för föreningarna.

•

Vi förnyade besiktningshandbokens
elektroniska version till säsongen 2021.

•

Vi förnyar strukturen för besiktningshandboken och uppdaterar innehållet.

•

•

Vi utvecklar elektronisk besiktning i
Suuli och administrerar kompetensregistret för besiktarna.

Vi samlade ihop förslag till ändringar
i Suuli. Genomförandet sköts upp till
2021.

•

Vi ordnar ca. 12 kurser på olika orter.

•

•

Vi provar vilka möjligheter som finns
för distansutbildning.

Vi ordnade tre grundkurser med sammanlagt 64 deltagare och tre fortbildningskurser med sammanlagt 66 deltagare.

•

Vi ordnar Sjösäkerhetsdagen.

•

Det tvådelade Suuli för besiktare var vår
första mer omfattande distansskolning.
Den samlade sammanlagt 160 deltagare.

•

41 personer deltog i Sjösäkerhetsdagen
på distans.

•

Vi medverkade på båtmässan, men på
grund av coronapandemin valde vi att
inte arrangera i kursen riktad till försäljare av båttillbehör.

•

Vi samarbetar med organisationer
som främjar sjösäkerhet.

•

Vi informerar om sjösäkerhet i form
av artiklar, besiktarinfon och på sociala medier.

•

•

Vi behandlar aktuella frågor om säkerhet till sjöss.

Vårt täta samarbete med Finlands Sjöräddningssällskapet fortsatte.

•

•

Vi genomför en kurs riktad till försäljarna av båttillbehör för att höja deras
kunskapsnivå.

Vi publicerade två besiktningsinfon och
därtill ett direktiv om besiktning i coronatider.

BÅTFÖRARUTBILDNING
Transport- och kommunikationsverket auditerade SBF:s
båtförarutbildningssystem i enlighet med den omarbetade kvalitetshandboken.

”

Vi utbildade 61 båtinstruktörer. Transport- och kommunikationsverket
auditerade kvalitetssytemet för SBF:s båtförarutbildning
MÅL
Nationell synlighet för
vår utbildningsverksamhet

Vi deltog i Vision 2030 strategiarbetet och på basen av
det utvecklade vi SBF:s Båtförarutbildningsstrategi, Vision 2030. Strategin har fått starkt stöd av våra samarbetsorganisationer.
Trots coronapandemin utbildade vi ett rekordantal (61)
nya båtinstruktörer. Vi tog ett digisprång genom att
utveckla fortbildningskurser för båtförarutbildare på
Teams och webbinarier med information om båtförarskolning riktade till medlemsföreningarna.

Administration av utbildningssystemet

Vi satsade stort på tre nya läroböcker riktade till olika
målgrupper.
Vi startade vårt eget Teams för föreningsutbildare genom vilket de kan arrangera distanskurser i sina egna
föreningar.
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Vi genomförde en upphandling av en plattform för elärande och bekantade oss med relevanta system. En
arbetsgrupp som utsågs av SBF:s styrelse i december
2020 valde, i enlighet med vårt förslag, Mediamaisteri
Oy:s Pinja LMS-system som bas för SBF Campus. Den
nya e-lärandeplattformen kan i framtiden användas
inom hela SBF och av våra medlemsföreningar.

Förbättring av sjösäkerheten med hjälp av
SBF:s utbildningssystem

AKTIVITETER
•

Vi utvecklar marknadsföringen av utbildarskolningen till föreningarna och intensifierar samarbetet med andra intressegrupper.

•

Vi uppmanar föreningarnas styrelser att ta
ansvar för utbildningen och i ordna kurser i
föreningarna.

•

Vi informerar aktivt internt och externt om
utbildningssystemet och utbildar föreningarna så att de kan informera om den nya
sjötrafiklagen.

•

Vi fortsätter att besöka föreningarna, ordna
regionala möten och stöda samarbete föreningarna emellan.

•

Vi upprätthåller och utvecklar SBF:s utbildningssystem: kurser, examina och intyg. Vi
hjälper föreningsmedlemmarna att skaffa
det internationella förarbeviset för fritidsbåt
(ICC-cerifikatet).

•

Vi utvecklar examenssystemet med nya
tentamensfrågor.

•

Auditering av kvalitetssystemet för SBF:s
båtförarutbildning 2020 (Trafik- och kommunikationsministeriet).

•

Vi samarbetar med myndigheter och andra
organisationer i frågor gällande sjösäkerhet
och utbildar SBF:s besiktningsmän gällande vårt utbildningssystem.

•

Vi skolar utbildare för kurser i Maritim VHF.
Vi ordnar ett tillräckligt antal kurser för
utbildare i segling och båtsport. Vi producerar publikationer för båtfolkets bruk.

RESULTAT
•

Vi har skickat ut fyra nyhetsbrev till föreningarna gällande utbildningen.

•

Vi färdigställde boken ”Taitava venepäällikkö”. Layouten för boken ”Veneilyn perusteet” är klar och vi kom till manusskriptfasen
med boken ”Opaskirja pulpettiveneelle”.

•

93 personer deltog i SBF:s föreningsinfowebbinarium om båtförarutbildning.

•

Vi har förnyat intyget för internationellt
förarbrev för fritidsbåt och intyget om
praktiska kunskaper i att föra båt, samt
förenklat ansökningsprocessen, allt för att
förbättra kontrollen av utfärdandet av ICCcertifikate i överensstämmelse med Sjötrafiklagen 782/2019.

•

Vi utsåg ansvarspersoner för reformen av
examenssystemet.

•

Transport- och kommunikationsverket auditerade kvalitetssytemet för SBF:s båtförarutbildning (12.3.2020).

•

På basen av SBF:s förslag inrättade Transport- och kommunikationsverkets arbetsgrupp för sjötrafik en arbetsgrupp för
båtutbildning på myndighetsnivå. Arbetsgruppens målsättning är att harmonisera
utbildningen i enlighet med SBF:s mål.

•

Vi sköt fram Maritim VHF -instruktörskursen till år 2021. Sammanlagt utbildade vi 61
båtförarutbildare.

”

KAPPSEGLING

Ett rekordantal d.v.s. 24 föreningslag
tog del av Finlands Seglingsliga.

Pandemins effekter på den inhemska tävlingssommaren
var mindre än förväntat. tillsammans med föreningarna och klassförbunden kunde vi på ett ansvarsfullt och
tryggt sätt organiserade hobby- och tävlingsverksamhet
närapå enligt den ursprungliga tävlingskalendern.
Vi känner inte till några coronaexponeringar som skulle ha inträffat under seglingsevenemangen och verksamheten kring dem.

MÅL
Rekrytering av
kappseglingsfunktionärer,
utveckling av utbildningen
och tävlingsverksamheten

De finska och svenska översättningarna av Kappseglingsreglerna 2021–2024 blev klara i slutet av fjolåret.
Seglingsligan
genomfördes
planenligt
Rekordmånga lag deltog i Seglingsligan.

och.

På grund av coronan bantades vårens
utbildningsverksamhet. I slutet av
året inledde vi fönyandet av utbildningen och vi påbörjade
även förberedelserna för
användningen av den elektroniska utbildningsplattformen.
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Seglingsligan

AKTIVITETER
•

Vi förbättrar möjligheterna att utbilda sig till kappseglingsfunktionär eller kappseglingsdomare och lockar
med flera funktionärer.

•

Vi arrangerar domar- och
tävlingschefssemiarier.

•

Vi utnyttjar digitaltekniken inom
kappseglingsfunktionärernas utbildning, kompetensadministration och
ansökningsbehandling.

•

Vi administrerar medlemsföreningarnas tävlingar med Manage2Sail- systemet och erbjuder
användarstöd.

•

Vi utvecklar utbildningen av
kappseglingsfunktionärer och
domare genom att ordna tre kurser
för kappseglingsarrangörer, en för
tävlingschefer, två distriktsdomarkurser, en umpirekurs och en nationell domarkurs.

•

Med Seglingsligan skapar vi en
alternativ kappseglingskarriär och
ökar kappseglingens synlighet.

RESULTAT
•

Över 200 personer deltog i de tio
kappseglingskurser som ordnades
2020.

•

24 lag deltog i Seglingsligan 2020.

Jukka Saarikorpi

TRÄNING OCH
ELITKAPPSEGLING
Oskari Muhonen vann sitt tredje U23 världsmästerskap i
Finnjolle. Janne Järvinen och Sinem Kurtbay tog en sjunde
plats i EM i Nacra 17-klassen. I VM i samma klass seglade
Sinem Kurtbay och Akseli Keskinen tillsammans till en nionde plats.
Vi fick även glädjas över goda resultat i 49er FX-klassen i
EM. Ronja Grönblom och Veera Hokka tog en tolfte plats
och Noora Ruskola och Mikaela Wulff en trettonde plats.
Vi förtydligade SBF:s coachingpolicy och gjorde stigen tydligare för de idrottare som siktar mot toppen. Laser, Skiff
och vindsurfing är de tre centrala klasserna.
Vi understödde idrottarnas träning ekonomiskt och erbjöd
coachinghjälp och övriga stödtjänster. Vårt arbete för att
utveckla sporten fortsatte tillsammans med Olympiska
kommittén, Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea
och Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott KiHu.
Vi förbättrade idrottarnas stödtjänster, bl.a. grenspecifik
träning, mental träning, näringslära, fysisk träning och fy13

sioterapi. Vi följde vårt antidopningprogram som
publicerades 2018 och delade aktivt ut information om det inom landslaget.
Vi lade grunden för medelsanskaffningen skapade nya försäljningsinstrument som vi tar i bruk
år 2021. Dessutom utvecklade vi våra kontakter
till medierna och gav ut information om alla centrala händelser under säsongen.

”

Oskari Muhonen vann sitt tredje guld
i VM för under 23-åringar.

TRÄNING OCH ELITKAPPSEGLING
MÅL

AKTIVITETER

Framgång i mästerskapstävlingar
och uttagningarna för landsplatser
i OS

•

Målsättning en medalj och fem landsplatser i Tokyo
2020.

•

Vi stöder de utvalda idrottarnas förberedelser inför OS.

Utveckling av kunnandet

•

•

OS I Tokyo flyttades till 2021.

Gemensamma läger och träffar. Vi satsar på gemensam
inlärning.

•

Vi ordnade flera nationella träningsläger på olika nivåer.
Landslaget tränade flitigt tillsammans i Helsingfors.

•

Vi utvecklar de fart- och spelböcker som lanserades
2018 och fortsätter projektet Tokyo2020 (analys av förhållandena i Tokyo).

•

Vi ordnade sex Playbook- webbinarier och satsade på inlärningen under lägren för barn och ungdom (opti, laser
4.7, laser radial och 29er)

•

Vi utvecklar analysen av grenens fysiska sida och stöder
fysisk träning i hemlandet. Vi förbättrar verktygen för
mental träning. (Samarbete med Urhea, Olympiska kommittén och KiHu).

•

Vi uppdaterade de fysiska gränsvärdena och skapade
tillsammans med Urhea en kartläggning för träning åt de
unga.

•

Tillsammans med Urhea anlitande vi en fysiktränare till
akademiprogrammet. Tränarens uppgift är att tillsammans med Urhea-teamet bygga upp en idrottskultur där
kravnivån på träningen är högre.

•

Vi förtydligade SBF:s coachingpolicy och gjorde stigen
tydligare för de idrottare som siktar mot toppen. Laser,
Skiff och vindsurfing är de tre centrala klasserna.

•

Vi uppdaterade vårt antidopningprogram

•

Vi lade grunden för medelsanskaffningen och skapde
nya försäljningsinstrument som vi tar ibruk år 2021.
Dessutom utvecklade vi våra kontakter till medierna
och gav ut information om alla centrala händelser under
säsongen.

•

Ökad status
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RESULTAT

•

Vi utvecklar akademiprogrammet och genomför högklassiga gemensamma träningar.

•

Vi fortsätter implementeringen av den förnyade landslagskarriären och arbetar för att fördjupa samarbetet mellan
de

•

Olika nivåerna i landslaget.

•

Vi strävar till att skapa bättre förhållanden så att idrottarna verkligen skall kunna uppleva elitidrotten som sitt
primära yrke.

”

HASTIGHETSTÄVLING

Finland tog trippelseger i FM i klass F4.
Sammanlagt vann de blåvita sex medaljer i mästerskapen.

MÅL
Utveckling av grenen

Internationell verksamhet
och representation

Trots det globala coronaläget lyckades vi ordna
FM i banklassen i form av tre deltävlingar och FM i
Offshore med två deltävlingar.

Utveckling av den egentliga tävlingsverksamheten

De finska förarna i F4 visade framfötterna i VM vilket resulterade i guld, silver och brons. Sammanlagt
tog Finland hem sex medaljer (VM-1, VM-2, VM-3/
F4, VM-3/GT15, EM-2 och EM-3/G30).
Vi skrev ett samarbetsavtal med Mercury och RaceWKND! Kling juniorarbetet. Avtalet innehöll bland
annat två rib-båtar till föreningarnas förfogande.

Regelbunden utbildningsverksamhet

AKTIVITETER
•

Vi deltar i olika evenemang och satsar på
förbättrade resultattjänster och information.

•

Tillsammans med föreningarna satsar vi på
Pröva på -evenemang.

•

•

Vi deltog i mässan tillsammans med RaceWKND! och Veleiro. Förutom vanliga
mässbesökare besöktes vår avdelning
av ett flertal skolelevsgrupper.

Vi ansvarar för den internationella representationen och deltar i möten (Powerboating
Nordic Meeting och UIM, sammanlagt ca
tre möten).

•

Vi deltog i det nordiska mötet i Tallinn
med en grupp på fyra personer.

•

Vi deltog i UIM-möten på distans.

•

• Vi arbetar för att allt skall fungera: från
lagledare till tävlingsövervakare, från säkerhetsbåtar till tidtagning.

•

Det nya tidtagningssystemet underlättande tävlingsarrangemangen.

•

Vi arrangerar 2–3 juniorläger.

•

•

Vi handhar administrationen av tävlingslicenserna.

78 instruktörslicenser beviljades
- SJ10 15 (2019/16)
- GT15 10 (2019/10)
- GT30 9 (2019/8)
- F4 11 (2019/9) en med speciallov
- F1, F2 1 (2019/3)
- Offshore 27 (2019/41)

•

• Vi ordnar utbildning för tävlingsfunktionärer och tävlingsförare samt påbörjar
utbildning av juniorinstruktörer och lagledare.

•

6 personer deltog i juniorinstruktörsutbildningen.

•

På grund av coronapandemin inställdes
bland annat funktionärsutbildningen.

•
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RESULTAT

Vi förnyar utbildningen för tävlingsfunktionärer.

ORGANISATIONSVERKSAMHET
Under verksamhetsåret 2020 koncentrerade vi oss på
att förbättra föreningsstödet. Vi utvecklade verktyg
som underlättar när föreningarna får nya förtroendevalda. Därtill skapade vi informationsvideon för medlems- och båtregistret. Vi genomförde även riktad distansutbildning till föreningar i behov av mera stöd.
Suuli medlems- och båtregistret uppdaterades för att
möjliggöra röstning på distans och vi nådde även pilotfasen för e-faktureringsmodulen. Kostnaden för Suuli
applikationsgränssnittet ändrades från en årsavgift till
en engångsavgift.

MÅL
Förbättrat stöd till föreningarna

Systemutveckling

Vårens och höstens styrelsemöte genomfördes smidigt på distans tack vare de ändringar som gjordes
inom Suulis röstningssystem.
På grund av det exeptionella läget ordnades Superveckoslutet inte i år. Under verksamhetsåret 2020 upplevde bromsade aktiveringen av distriktsverksamheten
in. Distriktsverksamhetscheferna samlades tre gånger
på distans, dessutom samlades de under Vene 20 Båtmässan. I slutet av året påbörjade vi nyhetswebbinarierna riktade distriktsverksamhetscheferna. Vi följde
upp distriktsverksamhetschefernas verksamhetsmål.
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Deltagarprocenten på Organisationskommitténs tio
möten var över 90%.

”

Vi deltade ut Kun luottamushenkilö vaihtuu seurassa -verktyget
till över 1000 förtroendepersoner.

AKTIVITETER
•

Vi förbättrar stödet till föreningarna bland
annat med nytt material och nya verktyg.

•

•

Vi ordnar årligen ca fem webbinarier och
övriga distansmöten.

Vi delade ut Kun luottamushenkilö vaihtuu
seurassa -verktyget till över 1000 förtroendepersoner.

•

•

Vi uppdaterar den populära föreningskartan.

Suuli-videorna nådde sammanlagt över
700 visningar.

•

Vi genomförde inte uppdateringen av föreningskartan.

•

Vi fortsätter utvecklingen av medlems- och
båtregistret Suuli. Nytt är bl.a. register över
utbildningskompetens och modul för efakturering. Dessa skall underlätta föreningarnas dagliga arbete.

•

Vi förverkligade bl.a. möjligheten att rösta
på distans under förbundsmöten.

•

Vi introducerade ett kompetensregistreringssytem tillsammans med utbildningskommittéen.

•

E-faktureringsmodulen nådde pilotfasen.

•

Vi tog i bruk Lyyti-verktyget som är avsett
för evenemang.

Vi fortsätter att aktivera distriktsverksamhetschefernas verksamhet och målinriktning genom mångsidigt stöd, bättre uppföljning och träffar (Vene 20 Båt och minst två
distansmöten).

•

Vår regionala verksamhet var svagare än
vanligt på grund av coronaläget.

•

De åtgärder som vi planerade på mötet
under Vene 20 Båt sköts upp med ett år.

Varje distriktsverksamhetschef ordnar
under året minst ett distriktsmöte och ett
föreningsbesök.

•

En del distrikt lyckades ordna möten på
distans. Sammanlagt ordnades sex möten.

•

Vi började med nyhetsbrevswebbinarier
riktade till distriksverksamhetscheferna
för att hålla dem underrättade.

•

Förbättrat stöd till föreningarna

RESULTAT

•

•

Vi tar i bruk nya verktyg för att underlätta
arrangemang kring evenemang och anmälningarna till dessa.

KOMMUNIKATION
OCH MARKNADSFÖRING
Vi inledde året med att ge ut Nautic-tidskriften och deltog även i Vene 20 Båtmässan, där vi ansvarade för arrangemangen tillsammans med barn- och
ungdomskommittén och Kommittén för
hastighetstävling. Vår aktivitetsorienterade avdelning och vårt mångsidiga
program lockade erfarna båtentusiaster
men även nybörjare. Pysselhäftet, som
gjordes för att stödja Barnens seglingsskola, uppskattades både på mässan
och under sommarens läger.
Under undantagstillståndet stödde vi andra kommittéer och medlemsföreningarna med att utarbeta och sprida coronarelaterad information. Vi hjälpte bl.a.
till med planeringen, marknadsföringen
och genomförandet av webbinarier. Vi
publicerade även träningsvideor som
hittas i Diginautics avdelning ”Luettavaa
ja puuhaa poikkeusaikaan”.

”

Under våren lanserade vi SBF:s nya strategi
Vision 2030 och på hösten publicerade
vi båtsportens ansvarspaket.

ANSVARSFULLT PÅ
SJÖN OCH STRANDEN Båtlivets ansvarsprogram

På grund av coronapandemin var kommunikationen kring kappsegling och
hastighetstävling lugnare än vanligt, speciellt eftersom OS i Tokyo sköts fram.
Synligheten på TV och i inhemska tidningar präglades dock av lanseringen av
den nya iQFoil vindsurfing -klassen samt
framgångarna i internationella tävlingar
inom kappsegling och hastighetstävling.
Kommunikationen deltog starkt i planeringen av Vision 2030 samt i planeringen
av ansvarspaketet. Under hösten satte vi
i gång med Kom med ut på havetkonceptet genom en föreningsenkät. Konceptet
lanserades i januari 2021 och dess syfte
är att nå ut till vuxna som är intresserade
av segling och båtsport.

VISION 2030
Suomen Purjehdus ja Veneily
Segling och Båtsport i Finland

Skydda vattenområden
Tillsammans bör vi ta hand om vår skärgård, hav, sjöar och de djur
som bor där.
Med vågorna sköljs det upp mycket skräp: plast, metall bitar, papp
och glas. Skräpet både på land och i vattnet orsakar skada till både
djur och människor.
Läs mer: siistibiitsi.fi/sv

Kissa aldrig i havet. Kiss innehåller näring som bidrar till övergödning
av vattendraget.
Tvätta inte ditt hår i sjön eller i havet. Tvättmedlen hör inte hemma
i naturen.
Kasta aldrig skräp i vattnet, ta alltid skräpet med till stranden och lägg
det i soporna.
Utmana din kompis och städa en strand tillsammans. Ta med er en
påse och samla upp allt skräp ni hittar då ni går på stranden.

FIN FELEN
Finn de elva skillnader i bilderna.

KUNSKAP TILL HAVS
Faddrar för Barnens seglingsskola
KUL PÅ STRANDEN

Optimistjolle

Juniorseglarens första jolle är ofta en optimistjolle, en så kallad optare.
Före man far till sjöss det bra att känna till jollens olika delar.
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”Jag deltog på min första seglingsskola när
jag var sex år gammal och därefter fortsatte
jag till ett optimistläger i Espoon Pursiseura.
Jag kommer ihåg hur roligt och spännande
det var att vara ensam i en jolle och att
övernatta på lägret. Många av lägerdeltagarna
fortsatte med segling och jag fick många nya
vänner. Bäst med segling är det, att både
flickor och pojkar kan tävla mot varandra
redan vid en ung ålder och att sporten passar
hela familjen. Semesterseglingarna tillsammans med familjen minns jag med
värme. I segling lär man sig att vara självständig och hur man kan lösa även
knepiga situationer. Nuförtiden njuter jag av att segla i den friska luften och
vackra naturen. Det är underbart att segla på naturens nåd.”

Spristake

Optimistklassens märke
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Mast

Segel

Flyttankarna håller jollen
vid ytan, även om jollen
skulle fyllas med vatten.

TAPIO NIRKKO Trefaldig olympisk seglare, Finnjolle

“Jag började segla tillsammans med min
familj under familjens semesterseglatser och
första gången jag testade optimistjolle var
på mina kusiners sommarställe. På första
jollekursen deltog jag när jag var sex år
gammal, det var på Helsingfors Segelklubb.
Jag tävlade i optimistklassen ända tills jag var
14 år, varefter jag seglade både i 420- och
470-klassen. Efter gymnasiet bytte jag till
vindsurfing.
Bäst i segling är att vara utomhus, spänningen som kommer då man tävlar
samt att utmana sig själv – och såklart att ibland vinna. Som mamma skulle
jag villa att mina barn upplever den glädje och kunskap som man får av att
röra sig ute på havet.”

Telltales
Bom
Rorkult

Skot

Bomnedhållare,
dvs kicklina

Hanfot

Roder

Centerbord

TUULI PETÄJÄ-SIRÉN Olympisk silver, RS:X

3
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KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING
MÅL
Utveckling av
kommunikationen

AKTIVITETER
•

Vi analyserar, utvecklar och fokuserar kommunikationskanaler för
att höja synligheten.

•

Vi börjar producera videor med människonära teman för att främja hela förbundets verksamhet och kännedomen om vår sport.

Aktivt stöd av
spetsprojekt

Synlighet i medierna

Samarbetspartners och
marknadsföring

18

”

Tidningen Nautic kom ut två gånger.
Medlemsdistributionen var över 90 000 stycken.

•

Vi ansvarar för att förbundets spetsprojekt (”ankaren”) syns i
våra kanaler. Vi stöder projektens produktifiering och marknadsföring och deltar vid behov i arrangerandet av evenemang.

•

Vi informerar systematiskt om elitkappsegling (olympiska klasser)
och hastighetstävling (mästerskap).

•

Tyngdpunkten år 2020 utgörs av OS i Tokyo.

•

Vi utvecklar och presenterar idéer till artiklar (bakgrund, aktuellt,
intressant) för medierna för att öka finländarnas kännedom om vår
sport, våra framgångsrika idrottare, olika fenomen och evenemang.

•

Tillsammans med respektive kommitté ansvarar vi för samarbetet
med våra företagspartners och deltar i företagsseglingar, skapar
innehåll och ordnar tillställningar.

•

Vi deltar aktivt i förbundets hela medelanskaffning.

RESULTAT
•

Vi anpassade oss snabbt till de exceptionella förhållandena och inledde
SBF:s webbinarier redan i april. Under året nådde våra webbinarier sammanlagt ca 2000 medlemmar.

•

Vi producerade och ledde ett omfattande program under Vene 20 Båtmässan till stöd för förbundets kärnverksamheter.

•

Under våren lanserade vi SBF:s nya strategi Vision 2030. På hösten lanserade vi båtsportens ansvarspaket. Vi stödde informationen kring förbundets tyngdpunktsområden och ansvarade för uppdateringen av coronadirektiven.

•

Vi skapade en ny Kommunikationsstrategi som bland annat innehåller
utvecklingen av våra kommunikationskanaler.

•

Vi deltog i anordnandet av evenemang och marknadsföringen av dem
bland annat under Östersjödagen och i Seglingsligan.

•

Vi skickade ut fem DigiNautic-nyhetsbrev till våra medlemmar (distribution sammanlagt 84 262, öppningsprocent ca 40) och fem Tillsammans
till sjöss -nyhetsbrev till föreningsfunktionärerna (distribution 3 872, öppningsprocent ca 50).

•

Tidningen Nautic utkom två gånger (distribution över 90 000).

•

Att OS i Tokyo 2020 sköts fram till 2021 och att även flera andra internationella tävlingar flyttades fram eller inhiberades under året påverkade
mängden tävlingskommunikation. Landslagets synlighet i medierna var
trots detta bra tack vare den inhemska träningssäsongen och samarbetet
med medierna.

•

OS i segling nådde en mediesynlighet på 264 och SBF 121 (Meltwater). Vi
skickade sammanslagt ut 25 pressmeddelanden (Meltwater).

•

Även flera företagsevenemang ställdes in under 2020. Vi upprätthöll våra
relationer till samarbetspartners på distans.

EKONOMI OCH ADMINISTRATION
I slutet av räkenskapsåret hade Segling och Båtsport i
Finland 305 medlemsföreningar, 41 klassförbund och
7 sektionsmedlemsföreningar. Föreningarnas sammanlagda medlemsantal var 59 987.

Enligt höstförbundsmötets beslut ändrades förbundets medlemsavgift inte. Förbundsavgiften innefattar If:s Olycksfallsförsäkring och Pohjolas Tuplaturva. Under fjolåret höll SBF:s
styrelse sammanlagt 11 möten.

Bokslutet för år 2020 visade ett överskott på
22 312, 71 euro. Segling och Båtsport i Finland rf:s totala intäkter låg på 1 993 255 euro fördelade på rörelseintäkter på 288 703 euro, egen medelanskaffning
824 055 euro (medlemsavgifter 719 385 euro och annan medelanskaffning 122 670 euro) samt allmänna
bidrag 862 500 euro. Undervisnings- och kulturministeriet allmänna bidrag uppgick till 594 000 euro och
Olympiakommitténs stöd för effektivering av elitkappseglingen uppgick till 268 500 euro.

Segling och Båtsport rf äger i sin helhet aktiebolaget SPV Marketing Oy. Aktiebolagets styrelse består av Jan Jansson, Patrick Andersson och Henrik Andersson. SPV Marketing Oy:s
totala aktiekapital låg på 25 000 euro och resultatet för räkenskapsåret 2020 blev -136,95 euro i underskott.

I början av året hade SBF 11 anställda varav tre deltidsanställda. I början av september tillträdde en ny
ekonomi- och administrationsansvarig, och under året
skedde vaktombyte på posten som ansvarig för kappseglingsverksamheten. Inom kommunikationsteamet
anställde vi en tillfällig arbetstagare som vikarie för den
ordinarie som är föräldraledig. Vår företagshälsovård
sköts av Terveystalo. Vi införskaffade lunch-, motionsoch kultursedlar till de anställdas förfogande. Bokföringen och löneräkningen sköts externt av Auctora Oy.
19

BUDGET 2020
UTFALL 2020, BUDGET 2020,
uppdaterad BUDGET 2021 (1000 €)
Den egentliga versamhetens intäkter
Personalkostnader
Den egentliga verksamhetens utgifter
Den egentliga verksamheten
Medlemsintäkter
Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter
Placerings- och finansieringsverksamheten
Statens verksamhetsbidrag
Olympiakommitténs stöd
Redovisningsperiodens över-/underskott

Medlemsavgifter
- Egentliga personmedlemmar (vuxen) 12,50 €
12,50 €
- Familjmedlemmar
12,50 €
- Seniorer
5,00 €
- Ungdomsmedlemmar (under 19 år)
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Organisation

Barn

Båtsport

UTFALL 2020, BUDGET 2020,
uppdaterad BUDGET 2021 *)

R20

B20

B21

R20

B20

B21

R20

B20

B21

Den egentliga verksamhetens intäkter
Den egentliga verksamhetens utgifter

4
-73

10
-110

11
-83

14
-33

21
-79

23
-71

0
-15

0
-24

0
-24

Den egentliga verksamheten

-69

-100

-72

-19

-58

-48

-15

-24

-24

Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter

-12

20

0

10

10

0

0

0

0

Över-/underskott

-81

-80

-72

-9

-48

-48

-15

-24

-24

SBF totalt
R20

B20

B21

289
-657
-1 280

315
-756
-1 279

335
-739
-1 360

-1 648

-1 720

-1 764

719
89
0
594
248

727
155
0
594
253

722
159
0
625
266

22

9

8

R20 = Budgetutfall 2020
B20 = Budget 2020
B21 = uppdaterd Budget 2021
*) Utan personalkostnader

Båtsäkerhet

Hastighetstävling

Kappsegling

UTFALL 2020, BUDGET 2020,
uppdaterad BUDGET 2021 *)

R20

B20

B21

R20

B20

B21

R20

B20

B21

Den egentliga verksamhetens intäkter
Den egentliga verksamhetens utgifter

56
-23

67
-44

69
-45

4
-67

10
-58

13
-61

35
-83

50
-103

25
-50

Den egentliga verksamheten

33

23

24

-63

-48

-48

-48

-53

-25

0

0

0

9

14

14

24

46

20

33

23

24

-54

-34

-34

-24

-7

-5

Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter
Över-/underskott

Utbildning

Administration

Kommunikation

UTFALL 2020, BUDGET 2020,
uppdaterad BUDGET 2021 *)

R20

B20

B21

R20

B20

B21

R20

B20

B21

Den egentliga verksamhetens intäkter
Den egentliga verksamhetens utgifter

19
-34

16
-35

19
-38

55
-166

55
-184

47
-174

3
-225

5
-213

5
-211

Den egentliga verksamheten

-15

-19

-19

-111

-129

-127

-222

-208

-206

0

0

0

0

0

0

0

0

-15

-19

-19

-111

-129

-127

-208

-206

Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter
Över-/underskott

Kappsegling,
ungdomar

0
-222

Tränings- och
toppkappsegling

Gemensamma
projekt

UTFALL 2020, BUDGET 2020,
uppdaterad BUDGET 2021 *)

R20

B20

B21

R20

B20

B21

R20

B20

B21

Den egentliga verksamhetens intäkter
Den egentliga verksamhetens utgifter

83
-186

78
-113

123
-278

16
-375

3
-316

0
-313

0
0

0
0

0
-14

Den egentliga verksamheten

-103

-35

-155

-359

-313

-313

0

0

-14

Medelanskaffning, sponsor- och övriga intäkter
Olympiakommitténs stöd och OKM-specialunderstöd

20
30

20
30

80
45

38
238

45
223

45
223

0
0

0
0

0
16

Över-/underskott

-53

15

-30

-83

-45

-45

0

0

2

SBF:S FÖRBUNDSTYRELSE 2020

SBF:S KANSLI

Ordförande: Jan Jansson

Verksamhetsledare: Jan Thorström

Viceordförande, ekonomi och administration: Mikael Still

Ekonomi och förvaltning: Minni Mattila

Barn och Ungdom: Pia Grönblom

Organisation: Karoliina Rouhiainen

Båtsport: Markus Blomquist

Utbildning och båtsport: Mirja Rosenberg

Sjösäkerhet: Jyrki Santaholma

Barn och ungdom: Laura Santala

Utbildning: Jukka Toivakka

Sjösäkerhet och motorbåtssport: Mikaela Dunderfelt (deltid)

Kappsegling: Erik Wallin

Kappsegling: Tapio Nirkko (deltid)

Träning och elitkappsegling: Henrik Andersson

Träning och elitkappsegling: Vili Kaijansinkko ((träningschef),

Hastighetstävlingar: Sami Seliö

Joakim Wilenius (chefstränare, Jan Gahmberg (NOV) och

Organisation: Peter Remahl

Andreas Geritzer (NOV)

Kommunikation och marknadsföring: Katja Rytkönen

Kommunikation och marknadsföring: Iina Airio, Anni Raunio (föräldraledig
fr.o.m. 11/20), Tuomas Finne (fr.o.m. 11/20)
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SÅ HÄR REPRESENTERAR VI VÅR GREN
Vi är medlemmar i följande organisationer:

Vi samarbetar med följande organisationer:
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KOMMUNIKATIONSKANALER
OCH KONTAKTUPPGIFTER:
Suomen Purjehdus ja Veneily
Sailing Team Finland
Sailing Team Finland Nuoret Huiput
Veneilyturvallisuus-spv
Suomen Purjehdusliiga
Veneilijän kamapörssi

KA U

SI J

AT K

UU

TAUSTAJOUKKOJEN TÄRKEÄ TUKI • MOOTTORIVENEEN SYYSHUOLTO

2/2020

Också på digiverion: spv.fi/nautic
Hyvinvointia
vesilta

• LUONNONSATAMIEN LUMOA
• PURJEHDUSTA LUONTOA KUNNIOITTAEN

suomenpurjehdusjaveneily
sailingteamfinland
finnishsailingleague

• SOSIAALISUUTTA & OMAA RAUHAA
• VETREÄN VENEILIJÄN JUMPPA
• SAARISTON MAKUJA LAUTASELLE

• ARI HUUSELA TEKEE HISTORIAA • OLYMPIAPURJEHDUS & MUUTOKSEN TUULET

Nyhetsbrev:
Aktörer i föreningarna
Utbildare
Nautic-nyhetsbrev för båtägare
Beställ och läs mer om nyhetsbrev:
sv.spv.fi/nyhetsbrev

Suomen Purjehdus ja Veneily ry Segling och Båtsport i Finland rf
Mörtnäsvägen 5 B 62
00210 Helsingfors
www.spv.fi
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Tidskriften Nautic publiceras
två gånger per år och skickas till
medlemmarna via post
(ca. 46 00 st.).

TACK!

