
Finn World Masters 2022 

  
Pär Friberg SWE 91 som halkar efter täten trots hård hängning. Foto: Robert Deaves / Finn Class. 

 

 

Det var tio hoppfulla svenskar som tog färjan över till Finland för att delta i årets upplaga av Finn World 

Masters. På startlistan fanns 124 deltagare från 24 nationer, något mindre än det brukar vara, men sannolikt 

med en högre klass då många elitseglare som passerat fyrtiostrecket valt att delta på Masters.  

 

Helsingfors bjöd på strålande väder och fantastiska arrangemang både på banan och den sociala delen i land. 

Efter varje segling erbjöds varje seglare en god pasta och en öl vilket togs emot mycket positivt av trötta 

seglare. Hamnarrangemangen med ramper och bryggor var mycket välordnat och köer och irritation vid sjö- 

och landsättning fanns inte i Helsingfors. 

Första dagen bjöd på två race med mellanvind där Stefan Sandahl och Peter Overup från MSS var de som 

placerade sig bäst bland svenskarna. En ”övertänd” Micke Nilsson från Uppsala låg långt fram men hade 

oturligt nog ”belönats” med två svartflaggor. Toppade gjorde Pieter Jan Postma från Holland som tidigare på 

säsongen också vunnit VM i Finnjolle. 

Andra dagen blev inställd på grund av för mycket vind och tredje dagen satte också seglarna på prov med vind 

runt tio meter per sekund. Lars Edwall från Lerkil gjorde här bra seglingar tillsammans med Stefan och Peter 

medan de rutinerade veteranerna och legenderna Magnus Ohlin och Lasse Wastesson, hade svårt i den hårda 

vinden. 



Fjärde dagen var den tuffaste utmaningen och kanske svårast att rapportera om, eftersom jag stora delar av 

tiden låg upp och ner med båten. Vindar uppåt tretton meter per sekund, utmanande vågor och vindskiften till 

trots vinner ju trots allt alltid de bästa.  

 

Postma visade återigen att elitseglare har ett ytterligare en nivå och drog ifrån ytterligare i täten. Vid 

inseglingen som bestod av läns mellan skär och öar välte över trettio ekipage, men säkerhetsbåtarna hade full 

kontroll och inga olyckor inträffade.  

Femte och sista dagen bjöd åter på lättvind vilket många av oss svenskar uppskattade. Stefan Nordström, KKF 

seglade mycket bra och rörde sig i toppen tillsammans med Svante Collvin, som sin vana trogen alltid presterar 

i lättvind. Mats Karlsson gjorde en bra start och låg med länge men tappade lite på de luriga undanvindarna. 

Peter hade i sin iver att slå klubbkompisen Stefan i totalen tagit för många Red Bull innan start vilket 

resulterade kraftig övertändning och en ”Black Flag”, vilket gjorde att Stefan Sandahl efter mycket bra och 

konsekvent segling blev bästa svensk. 

Sammanfattningsvis var det mycket bra arrangemang och mycket trevligt med en social samvaro över 

landsgränserna. Vi som deltog, kan verkligen rekommendera att åka iväg på Masters eller någon annan 

Internationell tävling.  

Kompletta resultatlistan:  

https://www.manage2sail.com/en-IE/event/FMW2022#!/results?classId=e3a2d976-144c-4b91-a5f7-

67f9b1c61fa2 

Med Vänliga Seglarhälsningar 

Pär Friberg / SWE 91 

 


