
 
 

WaWe Sailing Academys ligasatsning 
 
Vi har en plan om att ordna organiserad träning för WSA:s medlemmar 
med siktet mot en ny säsong i den Finska Seglingsligan. Förutom att 
förbereda ett lag till ligan, är också tanken att utveckla medlemmarnas 
kappseglingsfärdigheter och erbjuda medlemmar möjligheten att segla 
med modernare sportbåtar. 
 
Ligasatsningen som erbjuds för medlemmarna kommer att innehålla följande program:  
 

• Minst 4 st teorilektioner innehållande regler, taktik, trim osv. 
• 2 st träningshelger med J/70-båtar i Helsingfors 
• En intensivvecka med J/70-träning i Vasa 

 
De som deltar i denna ligasatsning skulle utgöra grunden för dem som kommer att representera 
föreningen i den Finska Seglingsliga år 2020. Detta innebär att deltagandet i ligasatsningen är 
obligatoriskt för att kunna vara med i ligalaget. 
 
Kort om programmet:  
 
Teorilektionerna kommer att hållas på våren och ha olika teman varje gång.  
 
På träningshelgerna åker vi till Helsingfors och tränar tillsammans med några andra föreningar, som 
också har siktet mot ligan. Under de helgerna kommer vi också att ha två stycken J/70:n till vårt 
förfogande. 
 
Under intensivveckan kommer vi att ha två stycken J/70-båtar att träna med. Detta innebär några 
timmars kvällsträningar under veckan, samt längre träningar under helgen, i Vasa. Minst en vecka är 
fastställd, men det kan även finnas möjlighet för två veckor, dessa kommer inte att ordnas direkt efter 
varann. 
 
Datum för träningshelgerna och intensivveckan kommer att bestämmas senare, men i god tid så att alla 
hinner reservera dem för segling. 
 
Deltagandet i ligasatsningen kommer att kosta ca 350 € och kommer att innehålla alla 
anmälningsavgifter samt båthyror etc. 
 
Är du intresserad av att vara med? Kontakta Hedda Stolpe, hedda@wawesailing.fi eller 0401395939. 



 
 

WaWe Sailing Academyn liigapanostus 
 
Meillä on suunnitteilla järjestää organisoituja harjoituksia WSA:n jäsenille. 
Harjoitusten päämääränä on valmistautua uuteen kauteen Suomen 
Purjehdusliigassa. Harjoitusten tavoitteena on saada WSA:lle liigajoukkue 
ensi kaudeksi sekä kehittää jäsenten purjehdustaitoja ja samalla tarjota 
jäsenille mahdollisuus purjehtia modernimmilla urheiluveneillä. 
 
Harjoitusohjelmaan sisältyy: 
 
• Ainakin 4 teoriatuntia, joissa käydään läpi mm. taktiikka, sääntöjä jne. 
• 2 harjoitusviikonloppua J/70-veneillä Helsingissä 
• Intensiivinen viikko J/70-harjoitusta Vaasassa 
 
Liigapanostukseen osallistuvat purjehtijat muodostavat perustan niille, jotka edustavat seuraa Suomen 
Purjehdusliigassa vuonna 2020. Tämä tarkoittaa, että osallistuminen liigapanostukseen on pakollista 
voidakseen olla osana liigajoukkuetta. 
 
Lyhyesti ohjelmasta: 
 
Teoriatunnit pidetään keväällä, ja jokaisella tunnilla on eri teema. 
 
Harjoitteluviikonloppuina menemme Helsinkiin ja harjoittelemme yhdessä joidenkin muiden seurojen 
kanssa, joilla on myös tavoiteena Purjehdusliiga. Harjoitusviikonloppuina meillä on käytettävissämme 
kaksi J/70-venettä. 
 
Intensiiviviikon aikana meillä on kaksi J/70-venettä käytössämme. Tämä tarkoittaa muutaman tunnin 
iltaharjoittelua viikolla sekä pidempiä harjoituksia viikonlopun aikana Vaasassa. Ainakin yksi 
intensiiviviikko on varmistettu, mutta voi myös olla mahdollista, että saamme järjestettyä kaksi viikkoa, 
mutta niitä ei järjestetä peräkkäisinä viikkoina. 
 
Harjoitteluviikonloppujen ja intensiiviviikon päivämäärät määritetään myöhemmin, mutta kuitenkin 
hyvissä ajoin, jotta jokainen voi varata päivämäärät purjehdusta varten.  
 
Tähän harjoitteluohjelmaan osallistuminen maksaa noin 350 € ja sisältää kaikki osallistumismaksut, 
venevuokran jne.  
 
Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan? Ota yhteyttä Heddaan, hedda@wawesailing.fi tai 0401395939 


