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Undertecknad styrelse får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 
samt redogörelse for förvaltningen av föreningen under hela perioden. 

Allmänt om verksamheten 

Registrering 
Förbundet Svenska Formula Förbundet (SFF) företräder främst 2-mans katamaranklasser med egna 
entyps- eller konstruktionsregler. Förbundet, som bildades ca 2005 och registrerades 2013 har till 
ändamål att: 

 Svara för klassernas administration och regler

 Planera klassernas kappseglingsprogram tillsammans med Svenska Seglarförbundet,
distriktsförbunden samt andra klasser

 Svara för information, rådgivning, marknadsföring och tillvaratagande av klasskatamaranernas
gemensamma intressen.

Funktionärer och medlemmar 

Styrelsen har haft följande sammansättning under året: 

Lars Linder 
Gustaf Dyrssen 
Roman Pixell 
Gustaf Dyrssen, Leff Dahl 
Niklas Nordblom 

Ordförande: 
Kassör: 
Sekreterare: 
Valnämd: 
Revisor: 
Revisorssuppleant: Casper Seifert 

Föreningens medlemsantal redovisas enligt följande. 

2020 2019 2018 2017 
Medlemmar i Formulaförbundet: 40 40 50 40 
Varav ungdomar och studerande: 5 7 7 7 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Träning och klassens utveckling 

2020 blev ett märkligt år, präglat av den pandemi som rasade från mars och resten av året, med vissa 
lättnader under juni till augusti. Sverige gick sin egen väg och införde till skillnad från många andra länder 
inte en strikt ”lock down”. Det fick till följd att Vårrullen som planenligt gick av stapeln blev den första 
regattan i Sverige och hela Europa post Covid19-utbrottet. En film om detta delades av bla World Sailing. 

F18-säsongen blev annars riktigt bra, med bra fart på träning, ovanligt många träningsrace och en bra mix 
med bana och raider i Svenska cupen. Två aktiva klubbar i Stockholm hade regelbundna träningar på 
tisdagar (KSSS) respektive torsdagar (LJS) och ett antal team i Luleå, Göteborg och Malmö höll också igång. 

VM i Italien i juli som skulle bli sommarens höjdpunkt sköts upp till 2021 liksom i princip alla nationella och 
internationella race tom juli, förutom i Sverige där vi kunde köra alla race i cupen enligt plan, förutom att 
Lidingö Runt fick flyttas från våren till hösten. 

Banrace och raider 

Följande tävlingar ägde rum under året (fetstil ingick i svenska cupen) 

25 April Vårrulle Baggen (Arr: Gustaf D) 
17 maj Saltsjöbadsregattan, KSSS 
13-15 juni Vårraiden, Saltis. Arr: Fredrik K/ Gustaf D 
19-23 aug Stockholm Archipelago Raid 
12-13 sep SM på Baggen / Multi foiling (Boo SS/ Leff D) 
26-27 sept Lidingö Runt + LJS bana (Distriktsmästerskap Stockholm) 
17-18 okt Raid Noir (Arr: Casper S/Henki A). 

Stockholm Archipelago Raid 

Stockholm Archipelago Raid var svårplanerat då vi hade 35 anmälda team, men mer än hälften utländska 
team som riskerade drabbas av lock downs eller reserestriktioner från Sverige eller sina hemländer. Till 
slut kom 20 team från 4 länder till start, vilket ändå var en bedrift av de tyskar, Belgare och Holländare 
som tog sig hit. 

Det blev som ofta en ganska blåsig historia, åtminstone de 2 sista dagarna. Första dagen i lätta vindar som 
gjorde att leg 1 fick avbrytas vid Fjärdhällan och bogsering vidtog. Leg 2 startade på insidan av Ornö och 
gick till underbart vackra Rånö där vi inte varit på några år. Det var ljumma vindar och 23 grader i vattnet, 
och det blev en ljuvlig kväll med middag i restaurangen. 

Dag 2 gick mot Sandhamn i måttliga vindar och började med en tur söderut runt Nåttarö,  innanför Utö, 
genom magiska Huvudskär och lunchstopp vid stranden på Mörtö Bunsö. Vid det laget hade vinden ökat 
en del och några båtar hade kapsejsat, en del gått på grund och en båt mastat av och tvingats bryta. Efter 
dag 2 hade 4 olika team vunnit var sitt race och det var tätt i toppen mellan Belgarna Demesmaeker/
Thery, Holländarna far och son Noordzij och de två svenska teamen Kjerstadius/Tempelman och Karlsson 
Nordblom. 

Dag 3 startade vid Korsö och gick norrut i sydliga ökande vindar. En fantastisk passage genom Nassa med 
gennaker, kors och tvärs genom den magiska norra skärgården och lunchstopp på Rödlöga. Holländarna 
hade ett stort hål i seglet som de lyckades laga. Starten leg 2 blev dramatisk med hårda sydliga vindar och 
tre båtar som kapsejsade innan start, inkl Karlsson/Nordblom som turtlade men lyckades räta upp båten 
och laga ett hål i seglet och komma till start. För säkerhetsbåtarna blev det många räddningsaktioner och 
de tävlande var bitvis ganska ensamma i den hårda kryssen förbi Kallskär, genom Nassa tillbaka till 
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Sandhamn där domare Grandinson stod ensam på en holme och räknade in båtarna. Belgarna som ledde 
till Nassa men sedan seglade bort sig pga deras GPS slocknade var inte helt nöjda. Den kvällen var det 
många trötta seglare som njöt av trerätters från Allegrine i Slipen på Lökholmen innan de stupade i säng. 

Den sista dagen blev ännu mer vind och på gränsen för att kunna genomföra racen. Vid starten på Leg 1 
kolliderade två båtar och båda fick avbryta, den ena med ett större hål i skrovet. Efter en hård kryss kors 
och tvärs bla förbi Bullerö rundade båtarna ner i hård halvvind vid Mörtö innan lunchstopp vid norra 
Nämndö. Med trasiga centerbord, denna gång för det Holländska teamet som därmed såg chanserna till 
pallplats försvinna. Leg 2 inleddes med en lång, lite galen halvvind med många kapsejsningar och riktigt 
höga farter. Favoriterna Karlsson Nordblom tog hem totalsegern, trots vurpa, men segrarna på sista 
sträckan var Seifert/Almstedt som därmed tog sina första bronsmedaljer. Silvermedaljerna gick till 
Belgarna Demesmaeker/Thery. Se mer på We have a winner | Stockholm Archipelago Raid 

Svenska Mästerskapen 

Svenska Mästerskapen anordnades på Baggen av Boo SS. Det blev ett hårdvinds-SM (igen) med så 
småningom åtta lyckade race. Första dagen var en regnig historia med byiga vindar på mellan 6 och 10 
m/s. Tävlingsledningen gjorde ett strålande jobb att ha täta starter på banan som vi delade med windfoil, 
Moth och Hobie 16. Kul segling och bra koncept med Multi Foiling regatta. Kvällen avslutades med middag 
på restaurang Holmen.  

Karlsson/Nordblom vann till slut med en suverän serie spikar, trots några vurpor i de sista racen som de 
kunde räkna bort. Ungdomarna Linder/Forhaug lyckades försvara sin andraplats trots en vurpa så att 
bommen gick av i sista racet. På tredje plats de nya hårdvindskungarna Palmblad/Wetterling.  

http://www.stockholmarchipelagoraid.com/we-have-a-winner/
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Hösten 2020 

Årets F18-bragdmedalj gick till Sandra Sandqvist och Christian Harding som seglade Blå Bandet från 
Smygehuk till Haparanda i F18. Ett äventyr som de delade under hashtag #raidthebaltics och som många 
följde i realtid. En fantastisk prestation. 

Raid the Baltics: 1.000 NM along the Swedish East Coast on an F18 - International Formula 18 Class 
Association (f18-international.org) 

Lidingö Runt flyttades till slutet av september och kombinerades med F18-klassens första 
Distriktsmästerskap som LiJS med Oscar Wersäll arrangerade. Alla seglare var supernöjda med de 4 race i 
lätta, men något ökande vindar som vanns av Jacob Lundqvist och Gustaf Dyrssen (KSSS). Förutom de 6 
F18 deltog även en F16 med Thomas och Pippi Windrike som var näst snabbast av alla båtar och en Nacra 
17 som låg mitt i fältet.  

För de lyckliga 8 team som var med på Raid Noir blev det två magiska dagar som gav minnen för livet. 
Första dagen med champagnesegling i 7-10 m/s, bastu och en överdådig middag i yttre skärgården. Dag 2 
blev survival mode med 12-15 m/s och en stenhård kryss hela vägen in till målgången i Saltis. Sällan har så 
många team bara varit glada för att överhuvudtaget komma imål. 

För att vara ett riktigt skitår blev 2020 ett riktigt bra år för F18-klassen. 

Lars Linder 

Ordförande Formulaförbundet 

Stockholm, 2021-01-17

http://www.f18-international.org/raid-the-baltics-1-000-nm-along-the-swedish-east-coast-on-an-f18/?fbclid=IwAR0lIKsJP2Ju76rrA4Kj42RZMmDvN6Zr8ckBNlaxzQ13SCKvcq1IWKXZ1-U
http://www.f18-international.org/raid-the-baltics-1-000-nm-along-the-swedish-east-coast-on-an-f18/?fbclid=IwAR0lIKsJP2Ju76rrA4Kj42RZMmDvN6Zr8ckBNlaxzQ13SCKvcq1IWKXZ1-U
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Formula 18 Förbundet - Resultaträkning

2019

F18 Ungdomsrörelse
Svenska F18 

Förbundet

TSEK

Medlemsintäkter 13 400 21 250 21 250

Anmälningsavgifter/SAR 276 498 221 778 221 778

Övriga intäkter / Bidrag 29 857 10 391 0 10 391

Nettointäkter 319 755 253 419 0 253 419

Föreningskostnader -8 986 -7 539 -7 539

Reservation -54 000 0 0 0

Kappsegling/Träning/SAR -234 981 -196 212 -5 500 -201 712

Övriga kostnader / Bidrag 0 0

Rörelseresultat 21 788 49 669 -5 500 44 169

Avskrivningar 0 0

Finansiella intäkter och kostnader 0 0

Resultat före skatt 21 788 49 669 -5 500 44 169

Skatt 0 0

Resultat efter skatt 21 788 49 669 -5 500 44 169

Årets Resultat 21 788 49 669 -5 500 44 169

2020



SVENSKA FORMULA FÖRBUNDET 
Org nr 802506-9165 

RÄKENSKAPER

7 

Not: Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i 
ideella föreningar (K2). Avskrivning på anläggningstillgångar görs över den förväntade nyttjandeperioden. 

Stockholm 2021-01-18 

Lars Linder Roman Pixel 
Ordförande Sekreterare 

Gustav Dyrssen Max Tjärnsved Gustav Jakobsson 
Kassör  Ledamöter -Ungdomsrepresentanter

Formula 18 Förbundet - Balansräkning

2020-01-01

Öppnings 

balans F18 Förbundet

Spitfire 

Förbundet

Svenska 

Formula 

förbundet F18 Förbundet

Spitfire 

Förbundet

Svenska Formula 

förbundet

TSEK

Immateriella anläggningstillgångar - - - - - - - 

Materiella anläggningstillgångar - - - - - - - 

Finansiella Tillgångar - - - - - - - 

Lager - - - - - - - 

Summa anläggningstillgångar - - - - - - - 

Kundfordringar - - - - - - - 

Kortfristig placering - - - - - - - 

Sparkonto (SAR reserv erade medel) 54 000  - - - 54 000  - 54 000  

Likv ida medel 49 869  49 668  5 500 -  44 168  86 569  7 468  94 037  

Summa omsättningstillgångar 103 869           49 668          5 500 -  44 168  140 569        7 468  148 037  

Summa tillgångar 103 869           49 668          5 500 -  44 168  140 569        7 468  148 037  

Årets vinst 49 669           5 500 -   44 169  49 669           5 500 -   44 169  

Balanserat  Resultat 49 869  - 36 900           12 968  49 868  

Summa Eget Kapital 49 869  49 669         5 500 -  44 169  86 569         7 468  94 037  

Långfrist iga skulder - - - - 

Medlemslån - - - - 

Reserv erade medel - - - 

Summa långfristiga skulder - - - - - - - 

Skatteskulder - - 

Lev erantörsskulder (beräknad) 54 000  54 000           - 54 000  

Förbundsskulder - - - - 

Öv riga kortfristiga skulder - - 

Summa kortfristiga skulder 54 000  - - - 54 000         - 54 000  

Summa eget kapital och skulder 103 869           49 669          5 500 -   44 169  140 569        7 468  148 037           

2020-12-31Förändring 2020
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