
 

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 61 år, 1952 – 2013. 

”ORDFÖRANDEN HAR ORDET – juli 2013” 

Sverige Cup nr 1/GKSS Olympic Class Regatta i Långedrag11-12 maj 2013

Pristagarna vid Sverige Cup nr 1/GKSS OCR 2013: Fr. v. Björn Allansson (1:a), Max Salminen (2:a), Stefan Fagerlund (3:a) 

och Stefan Nordström (4:a).  Foto: Pär Friberg  

Resultatlistan finns på GKSS hemsida: http://results.gkss.se/ocr13/finn.htm  
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Sverige Cup nr 2 / USS-regattan i Uppsala 15-16 juni 2013 (EM- och VM-kval nr 1) 

 

Pristagarna i Sverige Cup nr 2 / USS-regattan 2013: Fr. v. Johan Wijk (2:a), Stefan Nordström (1:a) och Stefan Fagerlund (3:) 

Foto: Torsten Jarnstam   

Resultatlistan finns på USS hemsida: http://www.uss-res.se/2013/index_reg_finn.html  

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.  

 

MASTER MÄSTERSKAP - SANDVIKEN 30 augusti -1 september 2013   
I enlighet med Internationella Finnjolleförbundets ambitioner, startar vi 2013 upp ett svenskt 

mastersmästerskap. Svenska Seglarförbundets regler säger att för att få SM-status, krävs att vi är minst 20 

deltagare på ett klassmästerskap under 2 år. Uppfyller vi dessa krav, får vi från och med år tre - 2015 arrangera 

Swedish Finn Class Open Master Championship. 

BOKEN PHOTO FINNISH - 60 YEARS OF FINN SAILING  

Boken om Finnjollesegling under 60 år kostar 250 kronor (fraktkostnad tillkommer). Beställ ditt exemplar 

genom att skicka e-post till: torsten724@yahoo.se  

Ps. Boken kan vara en bra gåva ”till någon som gillar det här med Finnjolle”! 
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Stefan Nordström, vinnare av Sverige Cup nr 2 / USS-regattan 2013,  erhåller ett nyuppsatt 

vandringspris, till minne av Boris Jacobson som i början av året lämnade jordelivet. 

Stefan ses här tillsammans med Monica Jacobsson som var prisutdelare. 

 SVENSKA FINNJOLLEFÖRBUNDETS KLISTERDEKAL  

Köp klisterdekal "Swedish Finn Association" med planande Finnjolle på Finnjollevågor och Svensk flagga i 

seglet... att sätta på bilen o.s.v. 

5 dekaler kostar 120 kronor inkl. portokostnad! (20 kronor/styck + portokostnad 20 kronor). Klisterdekalerna 

beställer du via Svenska Finnjolleförbundets ordförande Torsten Jarnstam (torstenjarnstam@yahoo.se).  

Din beställning ska innehålla leveransadress och antal märken du vill beställa.  

Genom att köpa 5 klisterdekaler för 120 kronor, stödjer du Svenska Finnjolleförbundets ekonomi. Betalning 

sker via förbundets plusgiro 170228-1.  

"Stödjande medlemskap" i Svenska Finnjolleförbundet 

Bland annat bidrar stödjande medlemmar, att Svenska Finnjolleförbundet kan ha en väl fungerande och viktig 

hemsida. "Stödjande medlemskap" kostar 100 kronor/år (Plusgiro: 170228-1) och täcker vissa kostnader – 

exempelvis hyra för webbhotell m.m.  Ps. Bli stödjande medlem för 100 kronor/år, så får du 1 st. klisterdekal! 

Svenska Finnjolleförbundet – blir allt eftersom ett starkare och starkare klassförbund. Detta skapar bättre 

och bättre förutsättningar för fortsatt utveckling av Svensk Finnjollesegling! 
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SVENSKA FINNJOLLEFÖRBUNDETS TYGMÄRKE   

Köp tygmärket "Swedish Finn Association" med planande Finnjolle på Finnjollevågor och Svensk flagga i seglet... 

att sy fast på jacka, tröja, keps o.s.v. 

Märket kostar 50 kronor/styck + portokostnad 20 kronor. Tygmärket beställer du via Svenska 

Finnjolleförbundets kassör Henrik Rydell (hrydell@gmail.com). Din beställning ska innehålla leveransadress och 

antal märken du vill beställa. Svenska Finnjolleförbundets plusgiro 170228-1. 

Svenska Finnjolleförbundets årsmöte 2013 
I samband med Sweden Finn Championship i Skanör 8-11 augusti, håller Svenska Finnjolleförbundet 

sitt årsmöte. Det blir den 10 augusti, någon gång under kvällen.  

Klockslag och lokal för årsmötet, kommer att anslås på SM-anslagstavlan. 

SVERIGE CUPEN/VM- OCH EM-KVAL 2013  

2013 omfattar Sverige Cupen fem regattor, tre av dem utgör VM- och EM-kval till 2014: 

1. GKSS Olympic Class Regatta i Långedrag/Göteborg, 11-12/5. 

2. USS - regattan i Uppsala, 15-16/6 (VM- och EM-kval för 2014). 

3. Swedish Finn Championship i Skanör, 9-11/8 (VM- och EM-kval för 2014).  

4. Swedish Finn Class Open Master Championship i Sandviken, 30/8-1/9 (öppen även för seglare under 40 år)  

5. Sola Cup/Sverige Cup-avslutning i Karlstad, 14-15/9 (VM- och EM-kval för 2014). 

  

Ytterligare några Finnjolleregattor i Sverige under 2013: Gottskär Classic Race Week i Gottskär 6-8/9 och KSSS 

Olympic Class Regatta i Saltsjöbaden 5-6/10. 

  

2012 deltog 7 Finnjollar i KSSS OCR... 428 båtar och 485 seglare deltog i årets regatta i Saltsjöbaden. 

”2013 borde vi vara minst det dubbla antalet Finnjollar på startlinjen i KSSS OCR 2013!” 

 

 

 

 

Policy för forumet på hemsidan: www.finnjolle.se  
"Vårt forum ger goda förutsättningar för en livlig och bra debatt. Svenska Finnjolleförbundets styrelse 
uppmanar dig som medlem att framföra dina tankar och idéer. Då det är många som besöker vår 
hemsida/forumet och det inte enbart är medlemmar som läser det som skrivs. Finns det många skäl 
till att vi använder "en vänlig ton" och att vi är noga med hur vi skriver. Kränkande inlägg och rena 
personangrepp får inte förekomma. Styrelsen som ansvarar för hemsidan, har möjlighet att ta bort 
opassande inlägg." 
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Finn World Masters 2013 

Tre av de svenska deltagarna i FWM 2013: Fr. v. Stefan Fagerlund, Lars Edwall och Stefan Nordström Foto: Torsten Jarnstam 

Fyra svenska master seglare deltog i årets Finn World Masters i La Rochelle, Frankrike 17-24 maj. Det 

var Stefan Fagerlund/SWE 22, Lars Edwall/SWE 59, Stefan Nordström/SWE 14 och Torsten 

Jarnstam/SWE 111. Bäst av svenskarna lyckades Stefan Fagerlund, som slutade på 17:e plats och 12:a 

i åldersgruppen Masters (40-49 år). Näst bäst av svenskarna blev Stefan Nordström, som blev 39:a 

och 23:a i åldersgruppen Master, Lars Edwall blev 143:a och 64:a i åldersgruppen Grand Master (50-

59 år) och Torsten Jarnstam blev 195:a och 30:e i åldersgruppen Grand Grand Master (60-69 år). 

285 master seglare deltog i ”Veteran-VM:et”. Seglingarna genomfördes i två startgrupper, gul och blå 

med ca 142 i varje startgrupp. Totalsegrare blev Mike Maier/CZE 1. 

Segraren Mike Maier. Foto: Carina Fagerlund 

Resultatlistorna (sammanlagd och för varje åldersgrupp) finns på hemsidan för Finn World Masters 

2013: http://www.finnworldmaster.com/2013/2013-results.htm#Overall_Results 

http://www.finnworldmaster.com/2013/2013-results.htm#Overall_Results


 
Sjösättning Finn World Masters 2013 i La Rochelle                     Foto: Torsten Jarnstam 

Ordföranden i La Rochelle, Frankrike i samband med Finn World Masters 2013                        Foto: Stefan Nordström 

Karlstad i juli 2013  

Seglarhälsningar Torsten Jarnstam / SWE 111, torstenjarnstam@yahoo.se 

Ordförande Svenska Finnjolleförbundet www.finnjolle.se    

Internationella Finnjolleförbundets hemsida: http://www.finnclass.org/  
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