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Windsurfing
• fartfylld gren som tilltalar

ungdomen (jmfr. snowboarding, 
skateboard)

• globalt uppsving

• mediavänlig (SoMe-innehåll)

• flickor och pojkar kan tävla i 
samma serie och på lika villkor

• Olympisk klass & Youth Olympics

• förmånlig hobby

• verksamhet året runt

• miljövänlig



BS Windsurfing Academy • högklassigt övnings- och träningscentrum för 
windsurfing i huvudstadsregionen

• för alla åldrar, kön, nybörjare, amatörer och för 
erfarna tävlingsseglare

• separata träningsgrupper samt skräddarsydda
träningsprogram för seglare på olika nivåer

• låg tröskel att delta då BS hyr utrustning till
deltagarna

• även för seglare med eget bräde

• kompletterar BS existerande
juniorträningsprogram

• utnyttjande av BS breda kunskap och
erfarenhet vad gäller träning, verksamhets-
modeller,  logistik et c

• skapa en ny generation av vindsurffare samt
tränare

• start våren 2021



Träningarna
• yrkeskunniga tränare

• storlek på träningsgrupp max. 8 pers

• i början max. 4 pers / grupp

• flera träningsgrupper

• i tjänsten ingår:

• bräde med rigg och segel

• våtdräkt och övrig utrustning

• veckoträningar i grupp

• tävlingslogistik

• samträningar med övriga föreningar

• windsurfing kan även erbjudas på BS 
nybörjarseglingsläger





Samarbetspartners

• Segling- och båtsport i Finland (SBF)
• Finlands windsurfingförbund (SPLL)
• Finalnds Windsurfer-förbund
• Suomen Techno 293-liitto*
• aktiva seglingsföreningar
• importörer och återförsäljare
• sponsorer
• mediapartner



Techno 293

• världens mest populära bräda för juniorer

• junior-VM 2019 – totalt 365 deltagare från tiotals
länder

• EM, VM samt Youth Olympics –klass
• snart även officiell FM-klass

• flera olika segelstorlekar, för mindre och för större seglare

• ungdomsverksamhet även på HSK samt på HSS, klassen
växer i Finland!



iQFOil

• ”foilande, dvs flygande” 

• OS-klass 2024 →

• växer snabbt runtom i världen

• verksamhet även på HSK



Windsurfer LT

• lämplig för nybörjare samt för mera tävlings-
inriktade

• gör come back på marknaden
• två BS:are (52 år resp. 60 år gamla) har deltagit i

öppna tävlingar 2020, inklusive EM, efter en paus 
på närmare 30 år…

• kan även gott användas som SUP-bräde
(paddling)

• växande aktivitet runtom i Finland




