Intervju med Stefan Sandahl och Peter Overup - två Finnjolleseglare
i Malmö

Stefan och Peter – Glada Finnjolleseglare i Malmö

Berätta lite kortfattat om vilka ni är, ålder, familj, jobb m.m.?
Stefan, är född 1967 har fru och två söner 18 och 20 år gamla. Bor i Limhamn och har gjort det i
princip hela mitt liv. Jag arbetar med Affärsutveckling för Skanska och har precis avslutat en
treårsperiod, där jag arbetade byggnationen av ett stort forskningsprojekt Lund, European Spallation
Source (ESS), också för Skanska.
Peter, årgång-72, bor också på Limhamn i Malmö med seglingsintresserad fru och två döttrar där
seglings DNA:t har fortplantats litegrann. Wilma seglar 29:er och Selma C55:a. I familjen har vi även
en X382 så det är alltid en diskussion på sommarhalvåret om familjesegling vs jollesegling.
Jag arbetar som VD på SweMaint (Fd. del av SJ) som underhåller godsvagnar och hjul i stort sett hela
Sverige.
När började ni segla och vilken båt/båtar började ni segla?
Stefan började segla optimist vid sjuårs ålder och därefter Flipper och med Sjöscouter. Tävlandet
kom först igång när jag var 14 år. Blev mest kölbåt, Maxi Racer, Express, Drake och X99, men har
även gjort två säsonger med F18. Har kört två Tour de France a la voile med Jeanneau Selection 37.
När barnen kom blev det först seglingsuppehåll, men kort därefter började jag segla Laser vilket jag
gjort i mer än 15 år nu.

I höstas var vi ett gäng som seglade Fareast 28 VM i Kina på Fuxian lake nära Kunming, vilket var en
stor upplevelse.
Peter, startade också med Optimist där jag tävlade mycket, bytte till E-jolle som jag endast seglade
2-3 år och övergick till gasta större båtar. Efter 22-års uppehåll i jolle började jag segla Laser 2011 och
nu i höstas var det dags för Finnjollen.

Stefan Sandahl

Har ni känt varandra länge?
Vi har känt varandra sedan 2011, då Peter började segla Lasern även om vi har ett förflutet inom
sjöscouterna också, lite lustigt är att vi ovetandes bodde 200 m ifrån varandra.

Hur kom det sig att ni under förra året började segla Finnjolle?
Vi mötte Otto Strandvig och Christian Gunni när det var Danska mästerskapen i Laser 2017 och de
nämnde att det var en självklarhet/(skyldighet) att segla Finnjolle VM:et i Skovshoved 2019. Några
veckor senare körde vi bil ner till Split med Olof Lundqvist för att även där segla laser, Olof hade 27
timmar enkel resa på sig att övertala oss…
Peter var först ut att bestämma sig och fick med fin guidning av David Berg kontakt med Björn
Allansson som hade en till försäljning, därefter tog det inte lång tid för Stefan att haka på.

Blev Finnjolleseglingen som ni förväntade er?
Bättre! Finnjollen har väldigt många fina egenskaper och är mer trimbar jämfört med Lasern. I lättare
vindregister seglar den fint, men är tuff när vinden trycker på. Man har ju alltid hört att finnjollen är
för de stora gossarna och det är bara att intyga. Vi känner att vi har nytta av erfarenheterna ifrån
laserseglingen på undanvinden och att den påminner mer om E-jollen i övrigt.

Förra året köpte ni varsin begagnad Finnjolle, har ni några planer på att uppgradera med nya
master och segel o.s.v.?
Stefan har köpt till mast, bom samt segel av Max Salminen. Har dessutom gjort några uppgraderingar
som gör att den gamla Devotin känns helt ok just nu.
Peters (2012:a) var i fint skick och bra mast samt intrimmad av Björn, även Peter har köpt några segel
av Max och kompletterat med lite prylar (kolfiberkick, större skotblock)

Peter Overup

Seglar ni ofta tillsammans i Malmö?
Vi har fått till ca 30 träningspass sen i oktober förra året, mycket pga att vintern inte riktigt kom till
Skåne. På vintern har vi seglat på söndagarna och helgdagar, när ljuset kom i våras seglar även
”jollegruppen” på onsdagar.

Ni seglar då och då tillsammans med de Danska Finnjolleseglarna, stämmer det?
Vi har seglat ”Fläskekuppen”, mätt om båtarna i Danmark och var över nu senaste helgen och
tränade i Vallensbäck. Det är alltid inspirerande att träna mot andra utanför den egna hamnen. Vi
känner flera av dem sen tidigare genom Laserseglingen så det är roligt att träffa dem. Det blir säkert
fortsatta träningspass med dem framöver.

Finns det någon fler Finnjolleseglare i Malmöområdet?
Det finns en Dansk med en äldre Elvströmjolle samt en till med en Devoti. Vi har inte lyckats att få ut
dem på en gemensam träning än. Hade varit kul om vi fick igång Olof Lundqvist att börja igen. Han
har varit med ute några gånger, så han är sugen.

Hur ser er seglingssäsong ut 2019… vilka regattor kommer ni att delta i?
Nu blir det först Polyester cup i Köpenhamn, därefter Danska mästerskapet och sen Masters VM. SM
i Marstrand, Dragör samt ”Fläskecupen” finns också med på listan., Mycket i Danmark detta år alltså.

Avslutar den här lilla frågestunden, med att önska er båda hjärtligt välkomna till
”Finnjollefamiljen” – vi ses under någon av årets regattor!

Intervjuade gjorde Torsten Jarnstam för Svenska Finnjolleförbundet/april 2019

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 65 år, 1952 – 2017.

