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Finska Seglingsligan: 

Åländska Segelsällskapets förstalag tog hem mästerskapet 

 

Höjdpunkten för årets finländska seglingsliga kulminerade i mästerskapsfesten för Åländska 

Segelsällskapet (ÅSS1). På andra plats kom vinnaren från 2015-2016, Nyländska Jaktklubben 

(NJK) och på tredje plats Mariehamns Segelförening (MSF). 

Nyländska Jaktklubben vann den sista deltävlingen i Helsingfors, medan Åländska Segelsällskapet 

2 (ÅSS2) kom andra och ÅSS1 på tredje plats.   

Daniel Mattsson från vinnarlaget ÅSS säger med humorglimt i ögat att ”Den sista seglingen 

kändes litet sur”. Daniel hade sett fram emot att vinna finalseglingen och att få avsluta med ‘’Grand 

Slam – stil. Det var litet surt förståss att förlora mot NJK men ÅSS2 ungdomslagets placering är 

som det skall vara.” Daniel poängterar att ÅSS (som säkert månget annat team) var ute efter att 

vinna totalen och där lyckades man, så slutresultatet blev det man hoppats på. 

Klubblagen bestod av en besättning på fyra seglare, där besättningsmedlemmarna kunde variera i 

de olika delseglingarna. I finalen bestod besättningen i ÅSS1 av Daniel Mattsson, Mathias 

Dahlman, Isak Nordlund och Staffan Lindberg. 

Tack vare segern får ÅSS delta i Off-Shore tävlingen Nord Stream Race 2018. Toppteamen får 

också en möjlighet att delta i uttagningarna för Sailing Champions League. Om placeringarna är 

tillräckligt bra är landsplatsen säkrad, vilket ger en möjlighet att tävla mot de bästa segelklubbarna i 

världen. 

Seglingsligan 2017 var lyckad. 

“Nivån på teamen blev bara bättre under tävligens gång. Stämningen under tävlingarna var god 

trots att man på vattnet kämpade hårt mot varandra. Anknytningen till Sailing Champions League 

och Nord Stream Race har haft en positiv påverkan på den finländska seglingsligan. Härifrån är 

det fint att gå vidare”, säger projektchef Gedi Lindahl. 

Alla delseglingar seglades i J70 båtar. 

Slutresultaten, Finländska Seglingsligan 2017: 

1. Åländska Segelsällskapet 1, 6 poäng  

2. Nyländska Jaktklubben, 11 p 

3. Mariehamns Seglarförening, 14 p 

4. Brändö Seglare, 17 p 

5. Wasa Segelförening, 17 p 

6. Helsingfors Segelklubb, 18 p  

7. Esbo Segelförening, 19 p 

8. Turun Pursiseura, 20 p 

9. Åländska Segelsällskapet 2, 21 p 

10. Finnish Navy Sailing Team, 29 p 

11. Airisto Segelsällskap i Åbo, 29 p 

12. Rauman Purjehdusseura, 33 p 

Slutresultaten kan också ses på:  

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://finnishleague2017.sapsailing.com/gwt/Home.html#/series/:seriesId=180d0b0a-4915-4584-9dfe-88b25cc16faf


Resultaten i den sista delseglingen: 

finnishleague2017.sapsailing.com/gwt/Home.html#/regatta/leaderboard/:eventId=a8cd2cfd-83e8-

42a9-804b-ff867dab82ad  

Ligan på Facebook: facebook.com/purjehdusliiga/  

Ligans hemsidor: spv.fi/purjehdusliiga/  

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

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

Lloyd, Mercedes-Benz och Roltrade 

 

Som bilaga publiceringsbara bilder där fotografens namn bör nämnas: Pepe Korteniemi 

Tillägsinformation: Gedi Lindahl, projektchef: 050 523 1852, gedi.lindahl@spv.fi 

 

Finska Seglingsligan är ett Fleetrace-aktigt tävlingskoncept som seglas klubbar emellan .I 

Finland seglas år 2017 tre deltävlingar med J70 båtar. Segling och Båtsport i Finland anordnar 

tävlingarna i år tillsammans med Åländska Segelsällskapet, Nyländska Jaktklubben och 

sammanslutningen för segelklubbar i Helsingfors HSRM. Tilläggsuppgifter: sv.spv.fi/seglingsligan/  
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