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Förbundets ändamål
A Klassernas administration och regler
Register av medlemmar och klassregler underhålls direkt av förbundet för ingående
klasser. Tekniska kommittén har hand om all mätning, mätbrevs utfärdande och hantering
av tekniska motioner samt rådgivning om tekniska bestämmelser. Tekniska kommittén
består av klassernas klassrepresentanter.
Förbundsordföranden eller delegerad person svarar för kontakter med Seglarförbundet
och myndigheter.
Ingående klasser för 2013 är:
 F18, Formula 18
 N17, Nacra 17 (OS klass mixed 2016)
 F16, Formula 16
B Klassernas kappseglingsprogram
Kontakter med och anskaffande av SM-arrangörer sköts av förbundsstyrelsen direkt.
Gemensamma poängseglingar alternativt cupseglingar bestäms av förbundet enligt
klassrepresentanternas förslag och beslutas på årsmötet.
Handicap system för poängberäkning i gemensamma seglingar väljs per år på årsmötet.
Olika rankinglistor för team, man, kvinna, rorsman och gast utgår från seglingar enligt
ovan.
Klasserna disponerar sina egna vandringspriser.
C Information, rådgivning, marknadsföring och tillvaratagande av Formula
katamaranernas gemensamma intressen
Samtliga medlemmar har ansvar för att information om förbundet och dess klasser sprids.
Primära kommunikationskanaler är förbundets egna hemsida, SSF eller förbundsutskick
via epost.
Webbansvarig ansvarar för startsidan på webben. Kostnad tas av förbundet. Klasserna har
egna kostnadsfria länkar.
Mässdeltagande sköts av mässansvarig.

Förbundets styrelse
Formula förbundets styrelse är konstituerad enligt följande:
Ordförande: Lars Linder (F18 klassrep)
Sekreterare: Therese Antman
Kassör: Niklas Bredberg
Funktionärer:
 Christian Sönnergaard (mätman)
 Thomas Windrike (mätman)

Revisor: Kasper Seifert
Revisorssuppleant: Fredrik Karlsson
Teckningsrätt i förbundet har var och en av följande:
 Lars Linder
 Niklas Bredberg

Förbundets klasser
Följande klasser finns beskrivna i detta dokument med länkar till information för respektive
klass samt de som är klassreprentanter finns ovan i styrelsen. Samtlig information och
länkar återfinns på http://www.f18sweden.se.
A Formula 18
Formula 18 i Sverige har varit ett klassförbund sedan 2005. Internationellt har förbundet
funnits sedan 1996 med ISAF status med rötter från 1985.
Se mer på http://www.formula18.se.
Internationell site: http://www.f18-international.org
Klassregler: http://www.sailing.org/classesandequipment/20055.php
Klassrepresentant: Lars Linder
B Nacra 17
Nacra 17 är etablerad under 2012 och har ett eget internationellt klassförbund för denna
entyps katamaran som bildats 2013.
Internationell site: http://www.nacra17class.com/
Klassregler: http://www.sailing.org/classesandequipment/33651.php
Klassrepresentant: vakant
C Formula 16
Formula 16 har funnits sedan 2001 som ett internationellt förbund anpassad för
besättningar mellan 107 (104 enmans) till 150 kg besättningar.
Internationell site: http://formula16.net
Klassregler: http://www.sailing.org/classesandequipment/20051.php
Klassrepresentant: Thomas Windrike

