
 

Svenska Finnjolleförbundet 
 – ett av seglingens OS-klassförbund! 

Svenska Finnjolleförbundet är ett av Internationella Finnjolleförbundets nationella förbund. Vår 

målsättning är att utveckla Svensk Finnjollesegling – ge bra service till medlemmarna och på olika 

sätt arbeta för ”att öka bredden”. Den sociala gemenskapen och bra tävlingar, är viktig för att få 

fler att segla Finnjolle, Olympisk enmansjolle i 60 år, 1952 – 2012. 

 

MÅL- OCH POLICYDOKUMENT 2013 – 2016 
Upprättat av Svenska Finnjolleförbundets styrelse i januari 2012.  

Beslutas och förankras på årsmötet 9-11 augusti 2013 i samband med SM i Skanör. 

Svenska Finnjolleförbundets (SFF) mål- och policydokument omfattar perioden 2013- 2016 och har 

till uppgift att beskriva olika mål och delmål, men också beskriver hur vi ska göra för att nå uppsatta 

mål och delmål.  

Viktigt att notera, mål- och policydokumentet 2013–2016, ”är ett levande dokument”. Detta innebär 

att styrelsen, när det behövs ska revidera måldokumentet och anpassar det till nya förhållanden.  

Dokumentet omfattar även en del policyfrågor, d.v.s. förhållningsätt till olika saker. 

INTERNATIONELLA FINNJOLLEFÖRBUNDET 
Eftersom Svenska Finnjolleförbundet är ett av Internationella Finnjolleförbundets nationella förbund, 

är vår roll tydlig och klar. Vi är direkt underställda Internationella Finnjolleförbundet och har att följa 

de riktlinjer och direktiv som vi får från IFA. 

 

SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET 
För att Svenska Finnjolleförbundet ska kunna utveckla svensk Finnjollesegling både på kort som lång 

sikt, är det nödvändigt att ”vi i vardagen” har en nära dialog med Svenska Seglarförbundet och dess 

förbundskapten. Hur detta i praktiken ska fungera, är något som SSF och förbundskaptenen och 

Svenska Finnjolleförbundet, tillsammans bör utforma. 

Eftersom SSF och SFF har samma mål, att utveckla svensk Finnjollesegling, att nå allra högst upp på 

prispallen på OS, VM, EM och Världscupregattorna, borde vi tillsammans hitta lösningar som känns 

rätt och riktiga för både Svenska Seglarförbundet och Svenska Finnjolleförbundet. 

För att nå en ännu högre elitnivå för svensk Finnjollesegling, är Svenska Finnjolleförbundets styrelse, 

övertygade att alla resurser måste utnyttjas på allra bästa sätt. Det gäller både personella som 

ekonomiska resurser.   



De Finnjolleseglare som ingår i SWE TEAM, är också medlemmar i Svenska Finnjolleförbundet. Därför 

finns en tydlig koppling mellan SWE TEAM och Svenska Finnjolleförbundet. Det är av bland annat 

detta skäl, viktigt att Svenska Finnjolleförbundet får löpande information om vad som är på gång 

inom SWE TEAM Finnjolle och kan vara ”både bollplank och remissinstans” . 

SWE TEAM/FINNJOLLE (landslaget) 

För att kunna vara delaktiga i SWE TEAM/Finnjolle, behöver Svenska Finnjolleförbundet få löpande 

information och ha en självklar dialog med Svenska Seglarförbundet och förbundskaptenen. 

 

Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

* Vilka ingår i SWE TEAM Finnjolle? 

* Vad är kriterierna för att ingå i SWE TEAM Finnjolle? 

* Hur ser planen ut för den eller de som SSF/SOK satsar på och stödjer ekonomiskt och på andra sätt 

inför kommande Olympiska spel – att representera Sverige i Finnjolle? 

* Finns det en individuell utvecklingsplan för var och en som ingår i SWE TEAM Finnjolle? 

* Om möjligt gemensamma träningsinsatser, SWE TEAM och övriga Finnjolleseglare. 

* Gemensam marknadsföring. Exempelvis vill Svenska Finnjolleförbundet använda SWE TEAM 

Finnjolle i marknadsföringssyfte (hemsidan, mässor, annonser m.m.)  

 

SAMARBETE MED ANDRA NATIONELLA FINNJOLLEFÖRBUND 
Viktigt att på hålla kontakt med andra nationella Finnjolleförbund, exempelvis angående de 

nationella mästerskapen och om möjlighet skapa nationsutbyte ”inom Finnjollefamiljen”. 

Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

Genom att svenska Finnjolleseglare i möjligaste mån deltar i nationella mästerskap i Finland, Norge, 

Danmark och även i andra Finnjollenationer. 

HUR SKA VI FÅ FLER ATT SEGLA FINNJOLLE? 

 För att få fler att segla Finnjolle, behöver Svenska Finnjolleförbundet på olika sätt samarbeta med 

andra klassförbund. Exempelvis Svenska Laserförbundet, OK-jolleförbundet och E-jolleförbundet. 

Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

Exempelvis gemensamma regattor och träningsinsatser, kan vara bra rekryteringstillfällen. 

Ett annat sätt att aktivt arbeta för att marknadsföra Finnjollen, kan vara att dagen innan SM – bjuda 

in till ”prova på att segla Finnjolle”. Information till SM-arrangerande klubb, att prova på möjligheter 

finns exempelvis kl. 11-15 dagen in SM:et börjar. 

Ta fram ett presentationsmaterial för Finnjollen, som både kan tryckas och publiceras på hemsidan. 

Säkerligen finns det ytterligare sätt att marknadsföra och därigenom få fler att segla Finnjolle. 

STYRDOKUMENT/KRAVSPECIFIKATION FÖR SVENSKA MÄSTERSKAPEN 

 För att Open Swedish Finn Championship ska uppfylla de önskemål Svenska Finnjolleförbundet och 

för att få ett lyckat SM-arrangemang, har ett ”styrdokument/kravspecifikation för SM” tagits fram. 

Arrangerande klubb/förening och Svenska Finnjolleförbundet enas genom ett skriftligt avtal, som ska 

ses som en trygghet och garant för bägge parter – att SM-arrangemanget blir lyckat.  

Dokumentet/kravspecifikationen lyfter fram vad som är viktigt för ett lyckat SM-arrangemang: 



exempelvis när det gäller frukost, lunchpaket, kvällsmåltid, parkering av bilar och släp, antal ramper, 

sötvattenslangar, banor i olika vindar, fri pumpning på undanvind och antal race. 

 

ÖPPNA SVENSKA MÄSTERSKAPEN FÖR FINNJOLLE  

Av olika skäl, för arrangerande klubbar/föreningar, Svenska Finnjolleförbundet och dess medlemmar, 

är det nödvändigt att vi har minst 2-3 år framförhållning när det gäller vilken klubb/förening som får 

förtroendet att arrangera Open Swedish Finn Championship. 

SVERIGE CUPEN 
Den årliga Sverige Cupen har till syfte att få många seglare som möjligt att delta i de Finnjolleregattor 

som ingår i denna tävlingsserie runt om i Sverige. Sverige Cupen omfattar 4-5 regattor.  

För närvarande utgör 3 av dem kvaltävlingarna till EM och VM året därpå.  

Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

Genom bra och trevliga Sverige Cup-regattor på de platser vi tävlar, har intresserade av att prova på 

Finnjolle denna möjlighet, men framför allt få kontakt med aktiva Finnjolleseglare. 

NATIONSPLATSER PÅ VM (Finn Gold Cup) OCH EM 

Utifrån antalet aktiva medlemmar har Sverige som nation enligt Internationella Finnjolleförbundets 

regler, tillgång till 1 nationsplats på VM- och EM för var 15:e medlem.  

Under ett antal år varit har Sverige till Internationella Finnjolleförbundet betalat och redovisat för två 

gånger 15 medlemmar. Vilket innebär två nationsplatser på EM och två nationsplatser på VM. 

Antalet aktiva medlemmar i Svenska Finnjolleförbundet i januari 2013 är ca 38.  

Nuvarande nästa gräns för ytterligare nationsplatser på VM och EM, är 55 medlemmar. 

Ett av flera mål för svensk Finnjollesegling, är att få fler att segla Finnjolle och öka medlemsantalet till 

55 aktiva medlemmar.  

Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

Med hjälp av olika marknadsföringsåtgärder, är det förhoppningsvis möjligt att vi når målet att bli 55 

aktiva medlemmar.  Exempelvis genom ett nära och aktivt samarbete med andra klassförbund, 

Laserförbundet, E-jolleförbundet m.fl. klassförbund. 

DELTAGANDE I DE SVENSKA OLYMPISKA KLASS REGATTORNA 
Eftersom Finnjollen är en Olympisk enmansjolle (1952-2016), är det av viktigt att Finnjollen finns 

representerad vid GKSS Olympic Class Regatta i Långedrag i början av maj och KSSS Olympic Class 

Regatta i Saltsjöbaden i början av oktober. 

Sedan många år tillbaka ingår GKSS OCR, som en delregatta i Sverige Cupen för Finnjolle. 

För ett antal år sedan, användes KSSS OCR som avslutning för Sverige Cupen, men då det endast var 

2-3 Finnjolleseglare från Uppsala som deltog. Flyttades Sverige Cup-avslutningen till Sola Cup-

regattan i Karlstad. Detta har inneburit att Finnjollen inte deltagit i KSSS OCR på många år, till 2012 

då 7 Finnjolleseglare deltog i den Olympiska klassregattan i Saltsjöbaden. 
KSSS OCR i Saltsjöbaden utgör inte någon Sverige Cup-regatta, men Finnjollen bör även där vara 

representerad. 



Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

Styrelsen för Svenska Finnjolleförbundet måste på olika sätt arbeta för att så många Finnjolleseglare 

som möjligt, alltid deltar i GKSS OCR i Långedrag och KSSS OCR i Saltsjöbaden. 

Marknadsföring speciellt av KSSS OCR i Saltsjöbaden är extra viktig, då denna regatta inte ingår i 

Sverige Cup-serien. Marknadsföring kan ske på många olika sätt: Svenska Finnjolleförbundets 

hemsida, muntlig marknadsföring vid SM och allmänna medlemsmöten o.s.v. 

ÖVRIGA FINNJOLLEREGATTOR I SVERIGE 
Utöver Sverige Cup-regattorna, har Finnjolleseglare möjlighet att delta i andra Finnjolleregattor i 

Sverige.  

FINNFARE 

I varje nummer av IFA, Internationella Finnjolleförbundets medlemstidning, ska det alltid finnas en 

rapport från Sverige. FINNFARE utkommer fyra gånger per år.  

Rapporten ska innehålla Svenska Finnjolleförbundets text, resultat och bilder.  

Texten skall vara en kort sammanfattning av vad som hänt inom svensk finnjollesegling sedan 

senaste numret, samt resultatlistor från våra nationella tävlingar och bilder. 

 

Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

För att detta ska fungera, måste någon ha Svenska Finnjolleförbundets styrelses uppdrag. Det 

behöver nödvändigtvis inte vara någon inom styrelsen, utan kan mycket väl vara en medlem eller 

annan person som sköter Sverigerapportering till FINNFARE. 

DELTAGANDE I BÅTMÄSSOR OCH I ANDRA SAMMANHANG 
Svenska Finnjolleförbundet bör om möjligt delta i åtminstone någon av de årliga båtmässor som 

arrangeras i Sverige. Lämpligt är att delta i samverkan med Svenska Seglarförbundet och därmed 

finnas i SSF:s utställningsmonter. 

Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

Genom att förstärka Svenska Finnjolleförbundets ekonomi, skapas förutsättningar att täcka 

kostnader för deltagande i mässor o.s.v. 

Av kostnadsskäl och av praktiska skäl, om möjligt anlita Finnjolleseglare som finns på orten där 

båtmässor äger rum, ökar möjligheterna att bemanna och visa upp en Finnjolle. 

 

SAMARBETSPARTER TILL SVENSKA FINNJOLLEFÖRBUNDET 
Utöver medlemsavgifter; aktiva och stödjande, är nödvändigt för att kunna utveckla svensk 

Finnjollesegling – att Svenska Finnjolleförbundet ”har ett visst ekonomiskt svängutrymme”. 

Därför är det mycket viktigt att styrelsen och för den sakens skull även medlemmarna i den mån det 

är möjligt, ordnar samarbetsavtal med olika företag. 

HEMSIDAN 
Svenska Finnjolleförbundets hemsida är svensk Finnjolleseglings anslagstavla. Det är av största vikt 

att hemsidan alltid hålls aktuell med bilder och information. 



Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

Genom att så ofta det är möjligt och passande, ska hemsidan uppdateras med bilder och aktuell 

information. 

”ORDFÖRANDEN HAR ORDET”  

Svenska Finnjolleförbundets elektroniska minitidning på hemsidan; ”Ordföranden har ordet” 

publiceras 4 gånger per år och publiceras när det finns tillräckligt med information för att fylla ett 

nytt nummer av minitidningen. 

UTNYTTJANDE AV RANKINGPLATS EM OCH VM 

Förste man på rankingen måste tacka ja och anmäla sig senast 40 dagar innan anmälningstiden går 

ut. Annars går plasten vidare till nästa man på rankingen, som får 4 dagar på sig att anmäla sig, 

därefter går den vidare till nästa man på rankingen o.s.v.  

(styrelsebeslut vid telemöte 8 november 2012) 

 

SVENSKA FINNJOLLEFÖRBUNDETS STADGAR 
§ 1. Ändamål 

Svenska Finnjolleförbundets ändamål är att arbeta för Finnjolleseglingens utbredning och tillvarata 

klassens intressen i Sverige.  

Förbundet skall vara anslutet till Svenska Seglarförbundet och till International Finn Association.  

Förbundet skall icke självt direkt organisera regattor. 

§ 2. Medlemskap 

Medlemskap i Svenska Finnjolleförbundet kan erhållas i antingen aktiv eller passiv form. För att få 

delta i kappsegling krävs aktivt medlemskap. 

§ 3. Styrelse 

Svenska Finnjolleförbundet skall ledas av en styrelse bestående av lägst tre och högst fem ledamöter, 

vilka väljas av årsmötet. Styrelsen hanlägger alla ärenden, som icke förbehållits av årsmötet.  

§ 4. Årsmöte 

Årsmöte hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmötet skall utsändas senast 

tre veckor före mötet. Endast två på varandra följande årsmöten kan besluta om ändringar i Svenska 

Finnjolleförbundets stadgar.  

Endast årsmötet kan föreslå ändringar i Finnjollens byggnads- och klassbestämmelser. Sådant förslag 

skall Svenska Finnjolleförbundet insända till International Finn Association. 

§ 5. Röstning 

Beslut fattas med enkel majoritet och varje aktiv medlem representerar en röst. Dock måste beslut 

om stadgeändring fattas med 2/3 majoritet av närvarande röster. Ordföranden har utslagsröst. 

§ 6. Emblem 

Svenska Finnjolleförbundets emblem är två blå vågslingor. 

§ 7. Avgift 

Årsavgift fastställs av årsmötet. Årsavgiften skall inkludera medlemsavgift till International Finn 

Association för aktiv medlem. Avgiften för passivt medlemskap skall vara lägre. 



§ 8. Medlemsblad 

Svenska Finnjolleförbundet skall om möjligt utgiva ett medlemsblad. 

SVENSKA FINNJOLLEFÖRBUNDETS EKONOMI 
Det är styrelsens ansvar att aldrig ”köra ekonomin i botten”, utan styrelsen ska på olika sätt verka för 

att förbundet alltid har en stabil ekonomi, som skapar förutsättningar för att vi ska kunna utveckla 

svensk Finnjollesegling.  

 

Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

Bland annat genom att i enlighet med solidaritet skäl, få alla som är aktiva Finnjolleseglare att betala 

medlemsavgift och avgift för personligt mätbrev och avgift för personligt segelnummer. 

Om styrelsen och även medlemmar, har möjlighet att ordna samarbetsavtal med företag, är detta ett 

tillskott till förbundskassan. 

Exempelvis kan marknadsföringsplats erbjudas på hemsidan och Svenska Finnjolleförbundets 

elektroniska minitidning ”Ordföranden har ordet” som utkommer 4 gånger/år. 

 

SPORTSMANNAANDA OCH REGLERNA 
Tävlande i segelsporten styrs av ett regelverk som de förväntas följa och se till att andra följer. En 

grundläggande princip för sportsmannaanda är att tävlande som har brutit mot en regel snarast ska 

ta ett straff, vilket kan vara att utgå. 

 

Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

Genom att skapa en positiv attityd till kappsegling och om vi alla hjälps åt att tillrättavisa den som 

inte beter sig sportsmannamässigt och följer kappseglingsreglerna, bör vi inom Finnjolleklassen skapa 

goda förutsättningar för en trivsam social miljö inom ”Finnjollefamiljen”. 

 

ÄRLIG SEGLING 
För Svensk Finnjollesegling ska kunna leva upp till trivsamma och sociala Sverige Cup-regattor och för 

den delen även andra regattor där Finnjollen, är representerad – är det av yttersta vikt att vi 

Finnjolleseglare ”ute på vattnet” beter oss på ett sportsligt sätt och följer kappseglingsreglerna.  

En kappseglingsregel som bland annat är viktig att följa är regel 42, som handlar om framdrivning av 

båten.   

Alltså, när flagga Oscar inte är hissad (vindstyrka under 6 meter/sekund), måste alla tävlande följa 

regel 42 – vilket betyder att vind ska driva fram båten. Inte genom pumpning, gungning o.s.v. 

 

Rent allmänt när det gäller ärlig segling: 

En båt och dess ägare ska tävla i överensstämmelse med erkända principer för sportsmannaanda och 

rent spel. En båt kan straffas enligt den här regeln bara om det är klart fastslaget att den har brutit 

mot dessa principer. En diskvalificering enligt den här regeln får inte räknas bort från båtens 

slutpoäng i en serie.  Källa; Kappseglingsreglerna 2009-2012, ISAF och Svenska Seglarförbundet. 

 

Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

Exempelvis göra som Danska Finnjolleförbundet, har gjort – besluta att säga till ”den som syndar” får 

tillsägelser av Finnjollekamraterna - att han får ge sig med pumpning eller gungning eller vad han nu 

gör som är otillåtet.  



Genom att alla hjälps åt, har de danska Finnjolleseglarna, skapat en positiv och enkel lösning av 

problemet runt regel 42. 

 

ANTIDOPING 
Svenska Finnjolleförbundet har att följa ISAF policy när det gäller doping. 

En tävlande ska rätta sig efter (the World Anti-Doping Code), WADAs regler (World Anti-Doping 

Agency) och ISAF Regulation 21 antidopingbestämmelser. Ett påstått eller faktiskt brott mot den här 

regeln ska behandlas enligt Regulation 21. Det ska inte utgöra grund för en protest och regel 63.1 

gäller inte. Källa; Kappseglingsreglerna 2009-2012, ISAF och Svenska Seglarförbundet. 

 

Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

Med ”styrelsen i spetsen” har alla som seglar Finnjolle ansvar för att vi alltid följer ISAF policy när det 

gäller antidoping . Alla måste hjälpas åt att vi följer ”the World Anti-Doping Code” och får något fall 

där en Finnjolleseglare testar positivt vid Riksidrottsförbundets dopingkontroll i samband med SM 

eller annan Finnjolleregatta i Sverige. 

 

SÄKERHET 
Hjälpa dem som är i fara 
En båt eller tävlande ska ge all möjlig hjälp till personer eller farkoster i fara. 

Livräddningsutrustning och personlig flytutrustning 
En båt ska medföra betryggande livräddningsutrustning för alla ombord varav en enhet ska vara 

tillgänglig för omedelbart bruk, om inte båtens klassregler föreskriver någon annat. Varje tävlande 

ansvarar själv för att ha på sig den personliga flytutrustning som är lämplig under rådande 

förhållanden.  Källa; Kappseglingsreglerna 2009-2012, ISAF och Svenska Seglarförbundet. 

 

Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

Med ”styrelsen i spetsen” har alla som seglar Finnjolle ansvar för att säkerheten alltid är 

högprioriterad. Alla måste hjälpas åt att undanröja allt som kan äventyra säkerheten både på land 

och på vattnet.  

 

ÅRSMÖTE I SAMBAND MED SVENSKA MÄSTERKSKAPEN 
Sedan många år tillbaka, genomförs Svenska Finnjolleförbundets årsmöte i samband med Svenska 

Mästerskapen. 

 

Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

Genom att i enlighet med stadgarna i god tid bjuda in till årsmötet och få många att delta i Svenska 

Mästerskapen för Finnjolle, skapas förutsättning för vi får bra årsmöten, med så många närvarande 

medlemmar som möjligt. 

Detta är viktigt för den demokratiska processen. 

 

ALLMÄNT MEDLEMSMÖTE 
 I samband med Sola Cup/Sverige Cup-avslutningen i Karlstad, har sedan flera år tillbaka ett 

medlemsmöte genomförts. Ofta har frågor som årsmötet uppdragit till styrelsen att utreda och 



komma med förslag, som redovisas, diskuteras och beslutas på det allmänna medlemsmötet. 

 

Hur gör vi för att uppnå detta mål? 

Genom att i god tid bjuda in till allmänt medlemsmöte i samband med Sverige Cup-avslutningen, 

skapas även här möjlighet att många medlemmar deltar i mötet. 

Detta är viktigt för den demokratiska processen. 
 

Karlstad i januari 2013 

Styrelsen Svenska Finnjolleförbundet 

(Björn Allansson, Henrik Rydell, Veine Jutmar, Johan Forsman och Torsten Jarnstam) 

 

 


