FINNJOLLEN 70 ÅRSJUBILERAR 2022
Detta uppmärksammas i samband med årets upplaga av
USS-regatta i Uppsala

Här ser vi Rickard Sarby segla Finnjolle S 118 på Ekoln, en vik av Mälaren, där Uppsala Kanotförenings klubbanläggning är belägen.

Rickard Sarby konstruerade Finnjollen 1949
I år är det 73 år sedan Finnjollen konstruerades Rickard Sarby, medlem i Uppsala
Kanotförening (UKF). Finnjollen var Olympisk enmansjolle 18 gånger i en följd. Första gången
var 1952 vid OS-seglingarna i Helsingfors, Finland och sista gången i Enoshima, Japan 2021.
Försök att få Finnjollen tillbaka på OS-programmet
Internationella Finnjolleförbundet har arbetet intensivt att få med Finnjollen på OSprogrammet igen. Vad vi vet just nu, är att Finnjollen inte är med vid OS-seglingarna i
Marseille, Frankrike 2024. Om det var sista gången den deltog i OS-sammanhang, det får
framtiden utvisa.
”Fint” blev Finnjolle – den nya Olympiska enmansjollen
Året var 1949 som Rickard ritade ”Fint”, som han kallade sitt tävlingsbidrag, till den
konstruktörstävling som var utlyst. Finland som var arrangör av OS 1952, ville få fram en ny
Olympisk enmansjolle. ”Fint” en av de 7 tävlingsbidragen, deltog i uttagningsseglingarna
1950 och 1951. ”Fint” vann nästan alla uttagningsseglingar. När det stod klart att ”Fint” var
den nya OS-enmansjollen, ville Finland, kalla den för Finnjollen.

Att Finnjollen fyller 70 år 2022, kommer att uppmärksammas vid årets upplaga av USSregattan i Uppsala 18-19 juni. Detta bland annat genom att Finnjollarna seglar på egen bana.
Inbjudna Finnjollar är moderna Finnjollar, trä-Finnjollar och äldre Finnjollar i plast.
Jubileumsfest på UKF
Lördag kväll 18 juni, träffas regattadeltagarna på Finnjollens moderklubb Uppsala
Kanotförening (UKF), där det erbjuds köpa mat till självkostnadspris. Det blir föredrag av
Rickards brorson Bert Sarby och Mikael Brandt, UKFare sen 1964 och Finnjolleseglare sedan
1965, som berättar klubbens historia och lite om segling året runt.

Minnesplakett 70-årsjubileums-regatta i Uppsala 1952 - 2022

Hjärtligt välkomna!
Arrangör för 70-årsjublileumsregattan i Uppsala: Upsala Segelsällskap,
Uppsala Kanotförening, samt Svenska Finnjolleförbundet i samarbete.
Karlstad 24 april 2022
Seglarhälsningar Mikael Brandt, ”Finnjolleveteran” och Torsten Jarnstam, ordförande Svenska Finnjolleförbundet

