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Finska Seglingsligan avgörs i den tredje och sista deltävlingen i Helsingfors
Finska Seglingsligans mästerskap avgörs inkommande veckoslut den 7.-8. Oktober. Klubbarna
seglar om segern med J70-båtar på Helsingfors Segelklubbs hamnvatten i Helsingfors, Drumsö.
För tillfället leder Åländska Segelsällskapets främsta lag (ÅSS 1) Mariehamns Seglarförening
(MSF) med fem poäng. Brändö Seglare är endast en poäng ifrån MSF. ÅSS leder stort och det är
näst intill omöjligt att ta mästerskapet ifrån laget, ifall det inte gör större missar. Ett är säkert att de
andra lagen kommer att ge hårt motstånd ända till slut och inget severas på ‘’silverbricka’’.
– Vår målsättning är förståss att vinna den sista deltävlingen. Vi har en bra stämning i vårt lag och
träningarna har gått bra. Vi hoppas på blåsigt väder för det är vår styrka, säger MSF skepparen
Henrik Lundberg, som nyligen hemkommen från 6mR VM i Vancouver lyckades där segla in på
fjärde plats.
Nyländska Jaktklubben (NJK) som vunnit ligan både 2015 och 2016 ligger på fjärde plats och även
detta lag siktar på att vinna deltävlingen och att komma på medaljplats totalt sett.
– Jag har inte själv seglat i ligan i år men jag har tre duktiga unga män vårt lag, som vet vad som
krävs. Vi bör placera oss i denna sista deltävling minst bland de fyra bästa och totalt sett komma
på medaljplats för att säkra oss kvalplatserna till Champions League. Vår strategi är att segla bra
utan större risker, säger NJK’s skeppare Robert Nyberg.
Tävlingsplatsen är Helsingfors Segelklubbs (HSK) hamn på Drumsö i Helsingfors. Address:
Vattuniemen puistotie 1, 00210 Helsingfors. Starterna går av stapeln ca 10-18 på Lördagen
och 9.30-16.30 på Söndagen.
Vinnaren av Finska Seglingsligan får en landsplats i Off Shore-tävlingen Nord Stream Race 2018.
Därtill får de främst placerade klubbarna i Ligan en möjlighet att delta i Campions League
kvaltävlingar för att få en landsplats till finalen. Där tävlar man mot de bästa klubbarna i världen.
Helhetsöversikten i Ligaserien:
https://finnishleague2017.sapsailing.com/gwt/Home.html#/series/:seriesId=180d0b0a-4915-45849dfe-88b25cc16faf
Ligan på Facebook: https://www.facebook.com/purjehdusliiga/
Ligans hemsidor: http://sv.spv.fi/seglingsligan/
Ligan internationellt: Sailing Champions League, sailing-championsleague.com/
Livestream: https://finnishleague2017.sapsailing.com/gwt/Home.html#/event/:eventId=a8cd2cfd83e8-42a9-804b-ff867dab82ad
Bildkredit: Pepe Korteniemi
Tilläggsinformation: Gedi Lindahl, Suomen Purjehdusliiga/Finska Seglingsligan, projektchef,
050 523 1852, gedi.lindahl@spv.fi

Finska Seglingsligans samarbetspartners: Nord Stream, Gazprom, SAP, Evli, Freja, Henri
Lloyd, Mercedes-Benz och Roltrade.

I Finska Seglingsligan tävlar segelklubbar mot varandra om vilken som blir den bästa klubben i
Finland. Seglingstävlingarna är av Fleetrace-typ med korta banor nära stranden och snabba
besättningsbyten. Under ett veckoslut kommer man lätt upp till ca 45 race så det blir mycket
segling för varje lag. I Finland seglas år 2017 tre deltävlingar med J70 båtar. Varje race tar
beroende av väderleksförhållandena ca 10-15 min i anspråk. Segling och Båtsport i Finland
anordnar tävlingarna i år tillsammans med Åländska Segelsällskapet, Nyländska Jaktklubben och
sammanslutningen för segelklubbar i Helsingfors HSRM. Tilläggsuppgifter:
http://sv.spv.fi/seglingsligan/

