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Finska Seglingsligan: 

Med hjälp av North Stream seglas det nästa veckoslut, den 19.–20.Augusti, den andra av tre 

deltävlingar i Helsingfors på Ärtholmen! 

Deltävligen startar i spännande tecken. Nyländska Jaktklubben NJK, som även vunnit Ligan 

de två senaste åren, håller täten tätt följd av Åländska Segelsällskapet ÅSS. På tredje plats 

har vi Esbo Segelförening ESF.  

Finska Seglingsligan består av tre deltävlingar år 2017. Serien når sin höjdpunkt med 

sluttävlingen, som seglas i närheten av Södra hamnen i Helsingfors den 7.–8. Oktober.  

 

 

Den första deltävlingen i Mariehamn var väldigt jämn. NJK vann deltävlingen framför Ålänningarna 

på deras hemmavatten. Enligt lagkapten Henrik Eklund från ESF, var den egna klubbens 

tredjeplacering väldigt bra.  

-Tävlingen var väldigt tajt och ungdomslaget från ESF var med och seglade om vinsten ända till 

slut. Slutresultatet var ju väldigt bra med tanke på att det fanns både världsmästare och olympiska 

seglare bland motsåndarna. 

ESF startar i de olika deltävlingarna med olika besättningar. Ärtholmens tävling seglas denna gång 

av en toppbesättning bestående enbart av kvinnor.Som skeppare för ESF ställer Match race – 

ässet Peppi Karlemo upp. 

– Detta team är i sin helhet mera meriterat än ESF’s ungdomsteam men det återstår att se vem 

som gör ett bättre resultat, berättar Eklund.  

 

 

Den bästa klubben vinner en plats och får representera Finland, i Off Shore tävlingen North Stream 

Race 2018. Fjolårets vinnare, NJK, representerar Finland i North Stream Race 2017 mellan den 

25. Augusti och 7. September.  (www.nord-streamrace.com). 

De bästa klubbarna tävlar även om en finalplats i Sailing Champions League. I år seglas finalen i 

Italien, Porto Cervo, den 22.–24. September. Förra veckoslutet seglade ÅSS åt sig en finalplats i 

kvalen i St Petersburg. Den 1. –3. September försöker NJK och WSF samma sak i det andra 

kvalet som hålls i Schweiz. 

 

 

Helhetsöversikten i serien: 

https://finnishleague2017.sapsailing.com/gwt/Home.html#/series/:seriesId=180d0b0a-4915-4584-

9dfe-88b25cc16faf 

 

Ligan på Facebook: https://www.facebook.com/purjehdusliiga/ #purjehdusliiga 

http://www.nord-streamrace.com/
https://finnishleague2017.sapsailing.com/gwt/Home.html#/series/:seriesId=180d0b0a-4915-4584-9dfe-88b25cc16faf
https://finnishleague2017.sapsailing.com/gwt/Home.html#/series/:seriesId=180d0b0a-4915-4584-9dfe-88b25cc16faf
https://www.facebook.com/purjehdusliiga/


Följ ligan mobilt m.hj.a. SAP’s seglingsanalytik: sapsailing.com. 

 

Hemsidorna: spv.fi/purjehdusliiga/  

Ligan internationellt: Sailing Champions League, sailing-championsleague.com/ 

Bildkredit: Pepe Korteniemi 

Tilläggsinformation: Gedi Lindahl, Suomen Purjehdusliigan projekchef: 050 523 1852, 

gedi.lindahl@spv.fi 

 

Finska Seglingsligans samarbetspartners: Nord Stream, Gazprom, SAP, Evli, Freja, Henri 

Lloyd, Mercedes-Benz och Roltrade. 

Finska Seglingsligan är en Fleet-race aktig tävlingskoncept mellan seglingsklubbar. .I Finland 

seglas år 2017 tre deltvälingar 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 och Nyländska Jaktklubben. tilläggsuppgifter: http://spv.fi/purjehdusliiga/ 
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