Verksamhetsberättelse Svenska Formulaförbundet 2017
2018 blev ett intensivt och bra år för F18 -klassen och höjdpunkterna var de två Världsmästerskapen;
Ban-VM i Danmark samt F18 Raid Worlds anordnat av Svenska Formulaförbundet. Ett 60-tal svenska
seglare deltog i minst ett race under året och vi hade ca 50 betalande medlemmar. Mer än hälften av de
aktiva seglarna finns i Stockholm varav de flesta är med i KSSS och tränar. Tisdagsträningarna där lockade
ofta ca 10 båtar. Aktiva F18-seglare finns även på Lidingö, i Luleå, Malmö och på västkusten bl.a.
Race och svenska cupen
Många bra tävlingar och F18-event ägde rum under året och den svenska cupen bestod av sex av dessa
race. Utöver cupen genomfördes ett antal F18-race och seglingar på flera platser runt om i landet, bland
annat i Luleå och på västkusten.
Tävlingskalender 2017 (* Race med asterisk ingick i Svenska Cupen):
1. 22 april: Banseglingshelg / clinic, på Baggen i Saltis i KSSS regi
2. 23 april: Vårrullen*, Saltis
3. 20 maj: Lidingö Runt
4. 27-28 maj: Gålö Raid*
5. 3 juni: Ornö Runt
6. 10-11 juni: Sandhamn Open*
7. 8-15 juli: VM i Danmark, Vallensbaek *
8. 5-9 augusti: Stockholm Archipelago Raid – F18 Raid Worlds*
9. 19 augusti: Tjörn Runt*
10. 19-20 augusti: Bankappsegling/träning inför SM
11. 16-17 september: Internationellt SM i Nynäshamn och Cupavslutning*
12. 21-22 oktober: Raid Noir, Saltis
VM i Danmark
På VM deltog hela 21 svenska team, vilket är rekord for den svenska F18-klassen. Leff och Tessan var bästa
svenska team med en 15e-plats av totalt 124 båtar och de tog hem segern som bästa Mixade team!

Den svenska truppen hade grym sammanhållning och hjälpte varandra med vindinformation på vattnet som
förmedlades av coachen Olle.

F18 Raid Worlds
Stockholm Archipelago Raid, som för första gången i år fick statusen av ett världsmästerskap, blev en succé
med magiska naturupplevelser med fina vindförhållanden. För första gången någonsin kunde tävlingen
runda Svenska Högarna som yttersta spets. Tävlande uttryckte samstämmigt att detta år blev något alldeles
extra. En enkätundersökning gav ett NPS (Net Promotor Score) på 90, vilket innebär att samtliga starkt
skulle rekommendera eventet för andra seglare. Världsmästartiteln gick till Leff Dahl och Roger Bodén från
Sverige, silver fick de brittiska seglarna William Sunnucks och Freddie White och brons samt bästa mixade
besättning blev Elke Delnooz och Jeroen van Leeuwen från Nederländerna.

Antalet personer som på olika sätt tagit del av filmer, bilder, radio och artiklar överträffade alla estimat.
Regattan gick att följa via hemsidan samt eventets Facebooksida. Tack vare fantastiska bilder av Jasper van
Staveren och dagligen producerade filmer gjorde 55 000 unika användare hela 167 000
inläggsinteraktioner, dvs gilla, dela eller kommentera. Det var flera gånger högre än förväntat.
Tävlingen följdes av två filmteam som producerade var sin produktion med kameror från följebåtar,
ombord på seglarnas båtar samt från drönare. Hamnen.se och Nautical Channels samtliga online ochTVsändningar har inletts med/ avslutats med loggan Stockholm - Capital of Scandinavia som huvudsponsor.




Hamnen.se producerade 4 st filmer på mellan 12 och 15 min varje dag som släpptes på morgonen
dagen efter att det filmats. Hamnen.se hade en månad efter eventet via sin egen kanal 6 368 unika
visningar och 798 tittade timmar på dessa 4 program vilket är mycket bra.
Nautical Channel har med start den 4 september sänt ett 55 minuter långt program via sin betalTV-kanal. Kanalen har 2 miljoner prenumeranter i 42 länder och programmet har sänts vid ett 30tal tillfällen. Det har inte gått att få fram tittarsiffror, men det är 10 000-tals tittare runt om på
jorden, kanske så många som 100 000 som har sett programmet.

För en fullständig rapport inklusive ekonomisk redovisning och medierapportering se Slutrapport
Marknadsföringsstöd av F18 Raid Worlds 2017-11-15.

Svenska Mästerskapen
SM arrangerades av Nynäshamns Segelsällskap i början av september. Ett väldigt proffsigt och bra
arrangemang och kul segling för de 15 team som hade tagit sig dit.

Svenska mästare blev Leff och Roger som verkligen hittat högformen detta år. Tvåa blev Lars Linder och Erik
Brunnberg och trea blev Fredrik Karlsson och Niklas Nordblom.
”Utmaningen” med stöd av SSF
Syftet med Utmaningen var att öka tillgängligheten till Formula 18-katamaraner och få tjejer och killar upp
till 25 år att prova på denna typ av segling. Målet var att få ett antal att prova-på och att få några av dessa
att vilja fortsätta segla F18. Genom utmaningen har vi under året haft ett antal tillfällen där ungdomar (och
även en del äldre) har kunnat prova på att segla F18. På Luleå Segelsällskap har ett antal ungdomar som
seglar i andra klasser provat på F18 tillsammans med Hanna Irebjörk (17) vid några tillfällen. Vid KSSS i
Stockholm har ett 15-tal personer provat under säsongen med erfarna F18-seglare.
Utöver dessa prova-på-aktiviteter möjliggjorde ”Utmaningen” också att Mange Olssons Stiftelse lånade ut
sin F18 till Förbundet mot att båten rustades upp. Båten deltog därefter i en prova-på-aktivitet samt på
kappseglingen Sandhamn Open med Linn Dissmo (23) vid rodret. Därefter fick ett ungdomsteam från
Lidingö Jolleseglare som vanligtvis seglar Spitfire möjlighet att deltaga på F18-VM i Danmark i juli med
Manges legendariska Capricorn.

Gustav Boestad (19), Svante (15), Arvid Espling (19), Hanna Irebjörk (17), Max Linder (17), Nicke Forhaug
(16), Gustav Jakobsson (17), Max Tjärnsved (17).

”Utmaningen” har varit starkt bidragande till att ett 30-tal ungdomar, både tjejer och killar, provat F18
under säsongen. 4 team med endast tonåringar mellan 15 och 19 från Luleå SS och Lidingö Jolleseglare
deltog på VM i Danmark med fantastiskt fina resultat. De vill alla fortsätta och segla mer F18 under nästa
år. Linn Dissmo är en annan av de som blivit biten och hon fortsätter att segla med sin egen F18 nästa
säsong.
Ungdomsklassen Spitfire
Tillsammans med 3 Stockholmsklubbar sökte förbundet 2016 bidrag från SSF för en satsning på
ungdomsklassen Spitfire. Med hjälp av detta har klubbarna arrangerat ett antal clinics, uppvisningar och
prova-på-aktiviteter i samband med JSM. Ett antal tävlingar och i juni/juli gick Stockholm Youth Raid för
andra året vilket blev en riktig höjdare.
Resultatmässigt blev "Spitfire National Championships" i England. Max Tjärnsved och Gustav Jacobsson
(båda 17 år) från Lidingö Jolleseglare vann tävlingen i konkurrens med den engelska ungdomseliten i
katamaransegling, vars främsta mål är att segla Ungdoms-VM och Ungdoms-OS. Tävlingen arrangerades av
Stokes Bay Sailing Club, i orten Gosport, som är granne med Portsmouth och man seglade på bukten The
Solent mellan Isle of Wight och fastlandet.

Gustav Jacobsson, t.v. och Max Tjärnsved efter
segern. Foto: Anders Jacobsson

Den gula svensk-båten tar plats bland Union
Jack’s. Foto: Charlie Stacey

Lidingöseglarna var med i topp redan från regattans första dag. Men det var först efter det avslutande
racet, vid tävlingens tredje och sista dag, som segern blev säkrad. Stor glädje i svensklägret.
Ett kvitto på att satsningen på Spitfire som ungdomsklass börjar ge resultat.
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