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Restaurangen är numera
beställningsrestaurang.
Mera info på restaurangens
internet-sidor:
www.meripaviljonki.fi
eller per telefon 040 508 4368
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AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO RF
PROGRAMMET 2011
9.3.
13.5.
Maj-juni
		
Juni
24-26.6.
24.7.
29-30.7.
4-7.8.

Vårmöte
Flagghissning
Logitech Cup, onsdagsseglingar
för junior- och lättbåtar
Jolleskola
Midsommareskader
Allmogekappseglingen
Gullkronakappseglingen
Lightning EM, TPS, ASS m.fl.

12-14.8.

Junior FM, TPS, ASS m.fl.

Augusti

Jolleskolan fortsätter

Aug – sept

Logitech Cup fortsätter

Augusti

Eskadersegling

18.8. (?)

Stojseglingen

17.9.

Mustfinnökappseglingen

23.9.

Flagghalning

7.10.

Bocktalko

8.10.

Båtupptagning

31.10.

Hamnen stängs

9.11.

Höstmöte
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KOMMODOREN HAR ORDET
Den stränga vintern gick hårt åt
sällskapets hamnanläggningar
på Beckholmen. Visa av den
föregående vinterns lärdomar
skulle hamnpontonerna förtöjas bredvid den fasta bryggan.
Den första raden pontoner flyttades, men några dagar senare
då de resterande pontonerna
skulle flyttas hade isarna blivit
så hårda att det var omöjligt.
Ett par veckor senare var den
yttre L-formade pontonraden
på rymmen och stannade först
ca 50 meter från farleden!
Under vintern beslöt sällskapets styrelse att det är dags att
förnya pontonerna. Betongpontonerna är över 30 år gamla och
kostnaderna för att iståndsätta hamnen på våren och och sätta den
i vinterskick bara stiger år för år. Efter noggrann planering och flera
offerter kunde styrelsen presentera en plan för förnyande av hamnen för vårmötet.
De nya pontonerna är av lättare konstruktion, men minst lika stabila som de gamla betongpontonerna. Dessutom är de estetiskt i en
helt annan klass. Pontonerna lyfts upp till vintern och kan staplas
på varandra. Många är intresserade att överta de gamla pontonerna. Minst en ponton bogseras till Tjuvö för att förbättra möjligheterna att förtöja.
Hamnen får också i övrigt en ansiktslyftning. Sidobalkarna på
strandbryggan och fasta bryggan förnyas. Sugtömning för septiktank installeras i närheten av mastkranen under sommaren. Strandens södra ända fylls delvis ut, bl.a med sprängsten från granntomten. Förnyandet av jollerampen fortsätter.
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Vår utehamn Lammkläppen ägs nu av Forststyrelsen. Arrendekontraktet har förnyats för fem år och arrendet per år är nu betydligt
lägre! Lammkläppen kan nyttjas som tidigare, men byggande av
t.ex en liten portabel bastu är inte möjligt.
Kappseglingsverksamheten följer modellen från tidigare år. Dessutom deltar vi tillsammans med Turun Pursiseura i arrangemangen
av Lightning EM och junior FM under två veckoslut i augusti. Juniorverksamheten fortsätter med jolleskola och träningsseglingar.
Vi har också i år möjlighet att anlita förbundets tränare i synnerhet
för de längre hunna juniorerna. Dessa är nu också mogna att kappsegla åtminstone inom regionen. Vår flotta av jollar för juniorer är
tillsvidare tillfredsställande, men på sikt bör vi planera för följande
steg uppåt då juniorerna växer ur optimistjollen.
Årsboken får i år en ny layout. Innehållet förnyas delvis och koncentreras på aktuell information. En stor del av det material som
tryckts likadant varje år överförs till sällskapets hemsidor på nätet.
Hemsidorna förnyas också under vårens lopp.
Vår verksamhetsledare har nu fått ett heltidsarbete, vilket medför
att han nu kan sköta en mindre bit av sällskapets administration.
Styrelsen har därför sett över administrationen, bl.a. bokföringen
sköts av en bokföringsbyrå.
Styrelsen hoppas att den nya hamnen skall vara till nytta och nöje
för medlemmarna. På sikt kan hamnen vid behov byggas ut då den
nu blir mera attraktiv.
Med seglarhälsningar,
Stig Röberg
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO
STYRELSE 2011
Kommodor
Kappseglingschef
Stig Röberg
040 553 8398

I vicekommodor
Intendent
Jouko Sipilä
0400 482 690

II vicekommodor
Hamnkapten
Kalevi Fält
045 139 7673

Skattmästare
Kim Trapp
0400 820 968
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Sekreterare
Emil Oljemark
040 720 9369

Juniorchef
Markus Blomquist
040 821 0419

Medlem
Andreas Lundin
050 346 3731

Medlem
Olof Malmström
050 556 6517

Medlem
Carl-Johan Åkerblom
040 746 4015

9

Verksamhetsgranskare
Jan Martin
040 556 0496
Christian Ramberg 050 553 3100
Pontus Lindberg
suppleant

(02) 251 0888 tj.

FUNKTIONÄRER 2011
Seglingsnämnd
Stig Röberg, ordf.
040 553 8398
Kaj Dunderfelt
Timo Fleming
Roger Nylund
Carl-Johan Åkerblom
Hamnnämnd
Kalevi Fält, ordf.
Kaj Dunderfelt
Bengt Lindeberg
Janne Koro
Petteri Piha

045 139 7673

stig.roberg@saunalahti.fi

kalevi.falt@pp1.inet.fi

Juniorkommitté
Markus Blomquist, ordf.
040 821 0419
markus.blomquist@fp-pigments.com
Marko Ekman
Michael von Hellens
Olof Malmström
Roger Nylund
Besiktningsnämnd
Carl-Johan Åkerblom, ordf.
040 746 4015
carl-johan.akerblom@turkusciencepark.com
Norbert Agte
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Arto Blomberg
Jesper Broo
Kalevi Fält
Bengt Lindeberg
Andreas Lundin
Olof Malmström
Karl Johan Mether
Peter Rönnberg
Hedersteckenkommitté
Emil Oljemark, ordf. 040 720 9369
Stig Röberg
Jouko Sipilä
Robert Stenius
Jubileumskommitté
Olof Malmström, ordf.
po.malmstrom@pp.inet.fi
Stig Röberg
Informationskommitté
Olof Malmström, ordf
pp.inet.fi
Michael von Hellens
Andreas Lundin

emil.oljemark@abo.fi

050 556 6517

050 556 6517

Klubbhuskommitté
Jouko Sipilä, ordf. 0400 482 690
Kalevi Fält
Andreas Lundin
Olof Malmström
Emil Oljemark

po.malmstrom@

jokke.sipila@gmail.com
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Får det vara
kunnig
förmögenhetsförvaltning?
Får det vara
mångsidiga
banktjänster?

Får det vara
professionella
försäkringstjänster?

Får det vara
omfattande
fastighetsförmedling?

AKTIA FRÅN FINLAND,

TREVLIGT ATT TRÄFFAS!
Hos oss får du allt du behöver på ett och samma ställe; banktjänster,
förmögenhetsförvaltning, försäkringar och fastighetsförmedling.
En personlig kundrådgivare står till din tjänst i alla ekonomiska
frågor om du vill.

Välkommen!
Aktia Salutorget
Universitetsgatan 15, 20100 Åbo
tfn 010 247 5800*

*Via fast linje 8,28 cent/samtal + 5,95 cent/min.
från mobiltelefon 8,28 cent/samtal + 17,04 cent/min.
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Ser en människa i varje kund.

Världens snabbaste. Foto: Kaj Eriksson.
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BESIKTNINGSINFORMATION 2011

Vårens båtbesiktningar sker följande kvällar kl 18-20 i klubbhamnen på Beckholmen.
torsdag 27.5.
tisdag 31.5.
torsdag 2.6.
tisdag 7.6.
torsdag 9.6.
Dessutom kommer besiktningar att utföras på följande ställen
Satava, Satavan Venepalvelu
tisdag 7.6.
(kl. 18-20)
Airisto Stormälö		
söndag 12.6. (kl. 17-21)
Besiktningarna löper bäst om du reserverar tid på förhand. Besiktning kan enligt överenskommelse även ske i annan hamn.
Avgifter:
Inregistrering 60,-, årsbesiktning 35,- ,
för icke ASS-medlemmar 45,I samband besiktningen tilldelas en inbetalningsblankett .
Eventuella bensinkostnader debiteras vid besiktningstillfället
Besiktningsmännens kontaktuppgifter:
Carl-Johan Åkerblom ÅBO
040-7464015
ordförande
Arto Blomberg
ÅBO
0400-782 973
Kalevi Fält
ÅBO
045-139 7673
Bengt Lindeberg
ÅBO
0400 677 776
Andreas Lundin
ÅBO
050 346 3731
Olof Malmström
ÅBO
050 556 6517
Karl-Johan Mether
ÅBO
040 567 9958
Norbert Agte
NAGU
040-5455609
Peter Rönnberg
NAGU
040-534 7561
Jesper Broo
H:FORS 040-5183515
Endast besiktigad båt är berättigad att använda
ASS klubbἀagga.
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WÄRTSILÄ® är ett registrerat varumärke.

VART TREDJE FARTYG I VÄRLDEN
DRIVS MED VÅR TEKNOLOGI.
Orsaken är inte bara våra smått genialiska lösningar. Minst lika viktig är
den underhållsservice som vi ansvarar för dygnet runt under fartygets
hela livstid. Vi är fler än 18 000 på Wärtsilä i hela världen som delar på
det ansvaret. Vad betyder det för våra kunder? Jo, att de får mer valuta
för pengarna. Oavsett om de har
satsat i ett fartyg, ett kraftverk eller
underhållservice. Läs gärna mer på
wartsila.com.
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AVGIFTERNA 2011
Medlemsavgifter 2011
Familjens I medlem
80,00
Familjens II medlem (make/maka)
40,00
Ungdomar 19-25 år
38,00
Junior t.o.m. 18 år
22,00
Ständig medlem (frivillig)
30,00
Ständig medlem (förbundsavgift)
15,00
Inskrivning			
Familjens I medlem
250,00
Maka/make
0,00
Ungdomar 19 -25 år
43,00
Juniorer t.o.m. 18år
0,00
Hamnavgifter (medlemmar)
Bojplats
221,00
Bryggplats
- jolle
50,00
- längd under 6,0m
100,00
- fri bredd 2,5 m
320,00
- fri bredd 3,1 m
382,00
- fri bredd 3,7 m
418,00
- fri bredd 4,2m
493,00
- över 4,2 m
spec. pris
kortvarigare förvaringar
- dygn
5,00
- vecka
30,00
- månad
100,00
-2 veckor efter sjösättning och 2 veckor
före upptagning
0,00
Septikavgift (engångsavgift) för båt med
båtplats och septiktank
60,00
Mastkran (icke medlem)
10,00
Vinterförvaring (L x B + 0,5 m)/ m2
11,00
vinterförvarings tält (L x B + 1,0 m)/ m2
11,00
Förvaringsskåp i båtskjulet
0,00
16

Mastförvaring utan båt
21,00
Bockavgift, bock som måste lyftas med kran
20,00
Bockavgift, bock som inte kan fällas ihop
30,00
Gästplats 1-7 dygn
10,00
Gästplats > 7 dygn
7,00
Båtavgifter			
Inregistrering
60,00
Årsbesiktning
35,00
Bastuavgifter
Marholmsuddens bastu, vuxen
3,00
barn under 12 år
1,00
Båttrailer			
Hyra /dygn /resa
40,00
Artiklar 2011
Klubbflagga flaggstång
		
Nr 1 45 x 72cm
80cm
		
Nr 2 55 x 90cm 120cm
		
Nr 3 65 x 108cm 145cm
Klubbvimpel		
Kokard			
Bröstmärke (broderat)		
Medlemsmärke (nål)		
Slips			
Knappar för klubbrock		
Båtmärke (självhäftande)		
Gamla sjökort
		
tävlingsbanor (inramad)		
		
skärgårdshavet (faksimiltryck)
Tjuvö nyckel		

34,00
40,00
45,00
27,00
10,00
9,00
4,50
9,00
1,00
3,50
175,00
15,00
20,00
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR ÅR 2010

Airisto Segelsällskaps i Åbo r.f. berättelse över verksamhetsåret
1.1.2010 – 31.12.2010 given av styrelsen till vårmötet den 9 mars
2011.
PROGRAMMET 2010
6-8.3. Exkursion till båtmässan Allt för sjön i Stockholm
11.3. Vårmöte
9.5. Sjösättning
11.5 Bock- och städtalko
15.5. Flagghissning
20.5. Logitech cup (onsdagsseglingar junior- och lättbåtar)
3.6. Logitech-cup
2-16.6. ASS jolleskola
6-7.6. Lightning, 505 och Snipe Ranking
17.6. Logitech-cup
19-21.6. Midsommareskader
12.7. Allmogebåtkappseglingen
25-26.7. Laser Masters FM (NSS, medverkan från ASS)
5.8. Logitech-cup
19.8. Logitech-cup
20.8. Stojsegling
19.8. Logitech-cup
2.9. Logitech-cup
16.9. Logitech-cup
19.9. Mustfinnökappseglingen (LYS)
25.9. Flagghalning
9.10. Bocktalko
10.10. Båtupptagning
oktober Exkursion
31.10. Hamnen stängs
11.11. Höstmöte
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Styrelsen
Styrelsen sammanträdde till 11 protokollförda möten under året.
Kommodor och seglingsnämndens ordförande: Stig Röberg
I vicekommodor: Jouko Sipilä
II vicekommodor och sekreterare: Kasper Westerlund
Skattmästare: Henry Björkman
Hamnkapten: Kalevi Fält
Juniorchef: Markus Blomquist
Medlem: Andreas Lundin
Medlem: Olof Malmström
Medlem: Carl-Johan Åkerblom
Nämnder, kommittéer och funktionärer
Seglingsnämnd:
Stig Röberg (ordf), Roger Nylund, Henry Björkman,
Kaj-Olof Dunderfelt och Timo Fleming
Besiktningsnämnd:
Carl-Johan Åkerblom(ordf), Arto Blomberg Norbert Agte, Jesper
Broo, Peter Rönnberg och Olof Malmström
Hamnnämnd:
Kalevi Fält (ordf), Clas Javén, Andreas Lundin, Heinz Mach, KarlJohan Mether och Petteri Piha
Juniorkommitté:
Markus Blomquist (ordf), Roger Nylund, Kim Autero,
Olof Malmström och Michael von Hellens
Hedersteckenkommitté:
Kasper Westerlund (ordf), Robert Stenius,
Stig Röberg, Jouko Sipilä
Informationskommitté:
Kasper Westrlund (ordf ), Roger Nylund och Michael von Hellens
Nöjeskommitté:
Carl-Johan Åkerblom (ordf.), Markus Blomqvist,
Olof Malmström och Kasper Westerlund
Kommitté för utehamnarna:
Kalevi Fält (ordf), Jouko Sipilä, Clas Javén, Markus Blomqvist,
Marko Ekman och Kim Trapp
20

Historiker och arkivarier:
Kasper Westerlund
Sjöräddningskontaktperson:
Kauko Tomberg
Revisorer:
Jan Martin, Christian Ramberg och som suppleant Pontus
Lindberg.
Kontaktperson för Svenska Kryssarklubben: Stig Röberg
Kontaktperson till Finlands Båtförbund: Timo Katajisto
Medlemmar
Sällskapet hade vid årets slut 582 medlemmar, vilket innebär en ökning med 16 medlemmar från år 2009. Av medlemmarna var 6 hedersmedlemmar (+1), 9 kallade ständiga medlemmar, 207 ständiga
medlemmar (+-0) , 289 årsmedlemmar (-2) och 71 juniormedlemmar (+17). Totalt fick sällskapet 35 nya medlemmar år 2009.
Följande nya medlemmar har inskrivits Ahlström William, Autero
Ella, Edelman Charlotta, Ekman Marko, Enestam Robin, Fagerholm Heidi, Frantzén Aron, Frantzén Nadja, Grandén Viljam, Helo
Helene, Hokkinen Johanna, Hokkinen Senja, Homberg Christoph,
Homén-Ollus Agneta, Isaksson Einar, Järvinen Sofia, Järvinen Viola, Kaskimäki Simo, Kataja Levi, Kipinoinen Teemu, Lindberg Daniel, Lindström Casimir, Luodemäki Johannes, Mäkeläinen Johanna, Parkatti Helena, Parkatti Linnea, Ranta Jaakko, Ruottu Kimmo,
Sjöqvist Oscar, Skön Edvin, Slotte Sofia, Veräjänkorva Amos, Veräjänkorva Joella, Wiik Tobias och Öhman Wille.

21

Enligt vad styrelsen erfarit har åtminstone följande medlemmar
avlidit under det gångna året:
Borg Carl-Johan, Eriksson Annikki, Le Bell Henrik,
von Nandelstadt Per-Erik, Ollus Runar och Wikeström Torbjörn
Båtregister och besiktning
Sällskapets båtregister, som upptar de båtar som blivit besiktigade,
innehöll 75 segelbåtar (-2) och 36 motorbåtar (-5). I maj och juni
hölls officiella besiktningskvällar i klubbhamnen på Beckholmen
och några på Stormälö.
Seglarförbundet
Finlands Seglarförbund och Finlands Båtförbundet sammanslogs
under året och heter numera Segling och Båtsport i Finland rf. med
ca. 60 000 medlemmar.
Förbundets kontakt till fältet sköts till stor del via medlemstidningen Nautic, samt via internet-sidorna. Förbundets medlemsföreningarnas medlemmar är delaktiga i förbundets kollektiva gruppolycksfallsförsäkring, som även omfattar en ansvarsförsäkring för de
enskilda medlemsföreningarna.
ASS medlemmar representerades i följande kommitéer och nämnder. Tor von Zweygbergk vice- ordförande i kommittén för båtsport, Timo Fleming medlem i nämnden för kappseglingsregler.
Kappseglingsverksamheten
Kappseglingarna inleddes med övningskappseglingar för lättbåtar,
Logitech-cup, på onsdagkvällar på banområdet vid Viittakari. Arrangemangen sköttes turvis av ASS och TPS från medlet av maj till
medlet av september med paus i juli. I seglingarna deltog alla kategorier Laser samt Optimister. Sporadiskt deltog också Finnjolle,
E-jolle och Zoom 8 klasserna. I slutet av säsongen deltog några lite
längre hunna ASS juniorer i Optimist klassen.
Kölbåtarnas kvällsserie, Viittakari Cup, arrangerades av TPS enligt
LYS-regeln med start och mål vid Viittakari. Esa Mach och CarlJohan Åkerblom deltog aktivt i seglingarna.
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Allmogekappseglingen vid Bolofsund i Houtskär arrangerades nu
för ca 105 gången! Ett 15-tal allmogebåtar var samlade söndagen
den 25. juli vid Kittuis. Tyvärr måste ett par båtar dra sig ur redan
före start på grund av smärre haverier. Start och mål var vid färjfästet och banan gick medsols runt holmarna österom Kittuis. Den
friska ostliga vinden medförde att det var lite kryss och mycket slör
samt läns från stora farleden mot mål. Det gick snabbt undan - det
skiljde endast 20 minuter mellan den snabbaste och den långsammaste båten.
Stora skötbåtsklassen vanns av Sofi, Rolf Schwartz från Iniö och
lilla skötbåtsklassen av Konstancia, Oscar Eksten från Houtskär.
Den lekfulla Stoj-seglingen arrangerades den 19. augusti med med
start och mål i klubbhamnen.
Mustfinnökappseglingen lördagen den 17. september var sällskapets sista kappsegling för säsongen. LYS 1 klassen vanns igen av
herrarna Mach med besättning och LYS 2 klassen av Seppo Kaskimäki. Totalt deltog 5 båtlag från ASS.
ASS-kappseglare har rätt flitigt deltagit också i kappseglingar på andra banor. I Pyytinkari kappseglingarna, som arrangerades av TPS,
vann Esa Mach LYS 2 klassen i vardera seglingen.
Efter avslutad säsong utsågs Esa Mach till ASS mästare. Till Årets
Seglare utsågs Kaj Eriksson för omfattande långfärd.
Sällskapet har endast två medlemmar med kappseglingschefs kompetens. På sikt behövs nödvändigt nya och yngre krafter. Situationen ifråga om kappseglingsdomare är om möjligt ännu sämre, då
endast den ena av våra två domare är bosatt i Åbo.
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Övrig seglingsverksamhet
Midsommareskadern samlade 7 båtlag och gick till Lammkläppen.
Junior- och lättbåtsverksamheten
Juniorernas program började i april på Loftet med en infokväll för
juniorer och deras föräldrar. Själva seglingarna kom i gång i mitten på maj för fortsättningskursen och i början av juli för jolleskolorna. I juli hade vi träningar från måndag till fredag, så det var en
hel del aktivitet nere vid Beckholmen. Vi får skatta oss lyckliga att
jollerampen hade blivit så fint lagad. För att göra undervisningen
ännu bättre hade Roger Nylund lagat en seglingssimulator som alla
juniorer hade nöjet att öva på. Fortsättningskursen hade som coach
Jonas Krogell från Seglarförbundet vilket uppskattades mycket av
deltagarna. I försommarens kurser deltog 15 på nybörjarkurserna
(2 kurser) samt 8 på fortsättningskursen. Alla föreningens 9 jollar
samt ett par egna jollar var i flitig använding.
Seglingarna fortsatte från Augusti ända in i September med en
nybörjarkurs (9 deltagre) samt en fortsättningskurs (5 deltagare).
Fortsättningskursens deltagare var också aktivt med på onsdagsseglingarna (Logitech cup). Som bäst hade vi alla 4 tävlingsjollar
ute på fjärden utanför Stora Bocken.
ASS juniorerna var också på plats med den nya jollesimulatorn på
”Konstens Natt” i Åbo. Segling kan nog ses som en konstgren och
var skulle vi vara idag utan segling?
Nu när seglingarna kom i gång på riktigt är vi mycket nöjda att vi
fick köpa från Seglarförbundet en Zodiac Pro 9 gummibåt (årsmodell 2010) med en 40 hästkrafters Yamaha snurra samt tillhörande
trailer. Köpet kunde finansieras med hjälp av privata donationer
från medlemmar samt mycket välsinnad sponsorering från företag.
Det är en fröjd att se hur juniorverksamhet uppskattas. Ett mycket
stort tack till alla som deltagit!
Under året var vi totalt 71 juniorer (29 flickor och 42 pojkar) varav
31 var aktivt med på sommarens kurser. En stor insats gjorde alla
inom juniorkommitén som bestod av Roger Nylund, Olof Malmström, Kim Autero, Michael von Hellens samt juniorchefen. Juniorerna själva hade också detta år nöjet att få en Jolleskola mössa samt
en t-skjorta från Asser Koivisto. För den framgångsrika skolningen
av fortsättningskursen, så att 5 juniorer klarade det ”gröna” Seglar24

förbundets prov kan vi tacka vår coach Jonas för. Vi ska inte heller
glömma alla föräldrarna som varit vid stranden och ibland också
med i båtarna och hjälpt till. Det är viktigt att vi har tillräckligt med
hjälpkrafter för att få allting att löpa smidigt.
Klubbverksamhet, möten och fester
Stadgeenliga vår- och höstmöten, 10.3. och 10.11., hölls traditionsenligt på Svenska Klubben och var relativt väl besökta. På vårmötet
kallades Roger Nylund till hedersmedlem i sällskapet.
Seglingssäsongen inleddes med en välbesökt flagghissning den
21.5. I programmet ingick supé med dans samt lotteri.
Flagghalningen 24.9. var en välbesökt fest med kräftor, snapsvisor
och lotteri.
Klubbhuset
Restaurangen fungerade endast som beställningsrestaurang sommaren 2010, och det fungerade överraskande bra. Krögarens kontrakt är gjord enligt beställningsrestaurangprincipen. Om något
exceptionellt händer, kan förändringar säkert underhandlas med
krögaren. elverket. Stöd för detta arbete har beviljats av Kulturfonden. Det skulle finnas ett klart behov av att flytta kansliet till Beckholmen under sommarmånaderna, för att bättre kunna övervaka
klubbens egendom samt händelserna i hamnen. En klar plan hur
detta skulle förverkligas och finansieras finns tills vidare inte. På
vinden finns utrymmen, som är dåligt utnyttjade, men det krävs
förändringar för att kunna användas som kansli.
Sommaren 2010 är målades klubbhusets tak . Färgen är mörkgrå.
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Klubbhamnen
Hösten 2009 lämnades pontonerna och en del av akterpålarna att
övervintra på platsen. Vintern blev oväntat hård och isen gick hårt
åt hamnkonstruktionerna. På våren hade pontonerna drivit långt
ut mot farleden och alla kvarlämnade pålar var brutna. Det största
problemet vid iståndsättningen av hamnen var att få tyngderna på
plats. Tyngdernas kättingar hade gått kors och tvärs om varandra.
Det behövdes dykare och mycket tid att reda upp dem. En del av
kättingarna mellan pontonerna hade också slitits av och mellanbryggorna var skadade. Detta krävde kostsamma reparationer. Man
fick i alla fall hamnen i nöjaktigt skick till sjösättningen och sommaren förlöpte utan större problem. Det fanns 51 segelbåtar och 8
motorbåtar samt några privata segeljollar förutom föreningens jollar i hamnen. Två segelbåtar var på land hela sommaren.
Under hösten fälldes träd och buskar, stenar och oanvändbart trävirke avlägsnades. Sluttningen ovanför jollerampen terrasserades
delvis och en del av stranden fylldes med grovt grus, vilket medförde några vinterförvaringsplatser till. I år finns det 42 båtar i vinterförvar i klubbhamnen
På hösten 2010 kom vintern ovanligt tidigt och med exceptionell
styrka. Företagaren och talkoarbetarna hann därför inte få alla pontoner vinterplacerade invid fasta bryggan som planerat. Istäcket
blev snabbt starkare. Under den mildare perioden vid månadsskiftet november-december gjorde man ett nytt försök. Problemet var
nu att pontonernas kättingbrunnar hade frusit fast och gick inte
att få upp trots slagborrmaskiner, blåslampor och salt. Det kom en
ny kall period, som satte stopp för alla försök. Hamnen frös till på
nytt, men i farleden var isen svag. Vädrets makter utnyttjade situationen. Pontonerna och isen där de var fastfrusna drev i stormen
oroväckande nära farleden. Man underhandlade ännu med bogserbåtsföretagarna i Åbo hamn om att flytta pontonerna till en säkrare
plats. Detta lyckades inte på grund av otillräckligt vattendjup och
faran för kättingarna. Till slut stabiliserades situationen då isarna
igen blev starkare. Räddningsoperationerna får vänta till våren och
svaga, ruttna isar.
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De två senaste vintrarna visar att strukturen och servicen av hamnanläggningarna bör utvecklas så att de nuvarande reparationerna,
problemen och riskerna inte upprepas nästan varje år. Vi kan inte
vänta på den eventuella globala uppvärmningen!
Utehamnar
Lammkläppen och Tjuvö har utnyttjats som tidigare. Bojar och
bryggor har hållits intakta.
Administration och information
Sällskapets kansli är inrymt på tredje våningen i gårdsflygeln i
Svenska Gården vid Auragatan. Kanslifunktionerna sköttes på deltid av Michael von Hellens och kansliet höll öppet 3 timmar per
dag.
Sällskapets årsbok utkom först till höstmötet. Årsboken utgör
fortsättningsvis sällskapets kanske främsta interna informationskälla för medlemmarna och har säkert en funktion att fylla också i
framtiden. Några medlemsblad med bl.a. inbjudningar och möteskallelser postades också under året. Informationen via sällskapets
internetsidor samt e-mail till medlemmarna är en snabb, smidig,
effektiv och dessutom billig kanal som kunde utvecklas och utnyttjas mycket mera och systematiskt.
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Det finns juice. Och så finns det juice.
Därför är det alltid 100% frukt i våra juicer,
inget annat är tillsatt. Eftersom vi tycker att du har
rätt att dricka nypressad juice, pressar vi frukter
varje dag hos oss i Brämhults.
Juicerna blir naturliga och får inte så lång
hållbarhet. Fast de blir väldigt goda!
Det är viktigast, tycker vi!
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www.bramhults.fi

Utmärkelser och pris
Hedersmedlem: Roger Nylund
Hedestecken av I:sta klass för långfärd: Eva-Marie Eriksson
Förtjänstecken: Michael von Hellens
Mattis Stora Stop: Kirsti Blomberg
TPS Kipparituoppi: Kari Salminen
Kotkanpää-pokalen: Janne Koro
Åbo Lamps Pokal: Markus Blomquist
Björn Lindfors LYS-pokal: Risto Kaskimäki

Ekonomi
Räkenskapensårets resultat för år 2010 visar 12.386,78.
Summan av främmande kapital minskade från 19.064,53 år 2009
till 8.308,84 år 2010, och nuvarande banklån är alla planerade att
återbetelas inom 2011. Kassan var vid årskiftet 5.860,37 jämfört
med 9.020,15 vid slutet av 2009.
Beckholmens hamnanläggning är avskriven med 3.879,86. Lagret
av ASS textilier är avskrivna till noll värde, emedan de under år
2010 inte alls sålts, de har enbart använts till lotterivinster. Lagervärdet på ASS artiklar är redan från tidigare starkt nedskrivet emedan lagret innehåller mycket artiklar vars åtgång varit blygsam.
Under året har ASS mottagit av en privatperson en donation på
6.500,-, vilken bokförts under posten tillkomna understöd. NTM
centralen beviljade 2010 ett understöd på 5.000,- för takmålningen
vilket bokförts på Klubbhuset i balansen. I resultaträkningen finns
8.300,- sponsorinkomster för den anskaffade RIB båten, som till
50% var betald vid årsskiftet. Dessutom har Åbo stad beviljat ett
understöd på 5.000,- för anskaffning och installation av en Septictömningsstation. Stödet betalas då anläggningen är installerad och
det måste ske under sommaren 2011, annars gäller stödet inte mera.
Då vinterförvaringsavgifterna fakturerades först i December hann
de bara delvis komma in under bokföringsåret 2010. De resterande
kommer att bokföras på bokföringsåret 2011.
Restaurangens hyra för år 2009 innehöll el, vatten och avfall, 2010
debiterades el, vatten och avfall separat.

Foto: Kaj Eriksson.
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Y-tunnus:

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f.

BALANSRÄKNING

0142134-1

Myntenhet:

31.12.2010

euro

31.12.2009

Aktiva
BESTÅENDE AKTIVA

Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden
Egna fastigheter
1101 Marholmsudden, Tjuvö

5 045,64
5 045,64

Byggnader och konstruktioner
Egna byggnader och konstruktioner
1121 Klubbhuset Beckholmen
1122 Marholmsuddens bastu
1123 Marholmsuddens stuga
1130 Från byggnaders reserveringar

11 557,60
19 891,42
2 253,96
-19 891,42
13 811,56

Maskiner och inventarier
1160 Beckholmen hamnanläggning
1170 Från reserveringar

5 045,64

5 045,64

3 000,00

5 045,64

3 501,46
19 891,42
2 253,96
-19 891,42

13 811,56

8 120,14
-5 120,14

Placeringar

5 045,64

5 755,42

5 755,42

12 000,00
-5 120,14

3 000,00

6 879,86

6 879,86

Övriga aktier och andelar
1440 Övriga aktier

201,83
201,83

Bestående aktiva inalles

201,83

201,83
22 059,03

201,83

201,83
17 882,75

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar
Varor
1531 ASS-artiklar
1532 ASS-textiler

303,40
0,00

303,40
334,00

303,40

637,40

10 720,15

Rörliga aktiva inalles

8 490,96
8 794,36

Aktiva inalles

30 853,39

303,40

Kassa och bank

637,40

Bankfordringar
1911 Nordea 242918-66687
1921 Nordea 242924-3328 - ZW-fond

5 860,37
2 630,59
8 490,96

9 020,15
1 700,00

10 720,15
11 357,55
29 240,30

Åbo 17.1.2011

Tulostuspäivä:

30

17.01.2011

sida
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Y-tunnus:

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f.

BALANSRÄKNING

0142134-1

Myntenhet:

31.12.2010

euro

31.12.2009

Passiva
EGET KAPITAL

Övriga fonder
Övriga fonder
2101 Reservfond

722,22
722,22

Balanserad överskott (underskott) från tidigare räkenskapspe
2251 Vinst-/förlustsaldo

722,22

722,22

-16 615,58
-16 615,58

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)
2370 Räkenskapsperiodens resultat

Eget kapital inalles

722,22

-26 646,05

-16 615,58

12 368,78
12 368,78

722,22

-26 646,05

-26 646,05

10 030,47

12 368,78
-3 524,58

10 030,47

10 030,47
-15 893,36

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
Reserver
2450 Frivilliga reserveringar

26 069,13
26 069,13

26 069,13

26 069,13
26 069,13

26 069,13

26 069,13
26 069,13

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt
Skulder till kreditinstitut
2622 Lån Nordea 159020-6308373
2623 Lån Nordea 159020-6390447

0,00
0,00
0,00

Kortfristigt

2 276,00
3 320,00

0,00

5 596,00

5 596,00

Skulder till kreditinstitut
2825 Lån 159020-6229397 kortfr.
2826 Lån 159020-6308373, kortfr.
2827 Lån 159020-6390447

0,00
2 276,00
3 320,00
5 596,00

Övriga skulder
2921 Förskottsskatteskuld
2923 Socialskyddsavgiftsskuld
2948 Övriga kortfristiga skulder

Passiva inalles

5 596,00

312,65
37,69
2 362,50
2 712,84

Främmande kapital inalles

2 830,00
2 288,00
3 340,00
8 458,00

8 458,00

126,40
22,13
4 862,00

2 712,84
8 308,84
30 853,39

5 010,53

5 010,53
19 064,53
29 240,30

Åbo 17.1.2011

Tulostuspäivä:

17.01.2011

sida
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Y-tunnus:

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f.

RESULTATRÄKNING

0142134-1

Myntenhet:

01.01.2010 - . .

euro

01.01.2009 - 31.12.2009

Ordinarie verksamhet
Administration och kansli
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader

Täckning

-11 967,06
-5 703,47
_________

Hamn och hamnverksamhet
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader

Täckning

Övriga kostnader

-3 879,86
-28 306,05
_________

-13 275,39
-21 529,22
_________

-9 264,15
_________

-9 264,15
____________
3 985,85

Övriga kostnader

-1 403,56
_________

Kappseglingsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Övriga kostnader

Täckning

-10 868,44
_________

-736,87
_________

-736,87
____________
-406,87

-8 120,21
_________

-8 120,21
____________
1 769,79

Täckning

Övriga kostnader

Täckning

-2 583,72
_________

Täckning

ASS-försäljningsartiklar
Intäkter
Kostnader
Övriga kostnader
Underskott

13.01.2011

-2 583,72
____________
609,38

-917,10
_________

-1 361,53
____________
-514,53
____________
-12 037,33

-70,00
____________
884,00
555,00

-41,90
_________

-41,90
____________
513,10
3 432,00

-339,00
_________

847,00
-1 361,53
_________

-917,10
____________
222,90
954,00

-70,00
_________

3 320,00
-988,00
____________
2 332,00

-1 278,14
____________
-1 008,14
1 140,00

3 193,10

Båtregister och besiktningsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Övriga kostnader
-988,00
_________

Täckning

-1 278,14
_________

9 890,00

Klubbverksamhet, möten och fester
Intäkter
Kostnader

-10 868,44
____________
1 131,56
270,00

330,00

Juniorverksamhet
Intäkter
Kostnader
Övriga kostnader

-1 403,56
____________
-1 403,56

-34 804,61
____________
6 256,92
12 000,00

0,00

Täckning

32

-32 185,91
____________
-738,86

-18 881,48
____________
-18 881,48
41 061,53

13 250,00

Uthamnar
Intäkter
Kostnader

Tulostuspäivä:

-13 018,50
-5 862,98
_________

31 447,05

Klubbhuset, Beckholmen
Intäkter
Kostnader
Täckning

-17 670,53
____________
-17 670,53

-339,00
____________
3 093,00
642,00

-3 551,61
_________

-3 551,61
____________
-2 909,61
____________
-10 697,75

sida

1

Y-tunnus:

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f.

RESULTATRÄKNING
01.01.2010 - . .

Tillförda medel
Medlemsavgifter
Andra tillförda medel
Överskott

Investerings- och finansieringsverksamhet
Intäkter
Kostnader
Överskott

Allmänna understöd

0142134-1

Myntenhet:

euro

01.01.2009 - 31.12.2009

16 197,00
1 109,29
____________
5 268,96

16 636,70
1 814,67
____________
7 753,62

940,26
-307,58
____________
5 901,64
6 520,00
____________

1 276,48
-1 124,63
____________
7 905,47
2 125,00
____________

Räkenskapsperiodens resultat

12 421,64

10 030,47

Räkenskapsperiodens överskott

12 421,64

10 030,47

31.12.2010

Tulostuspäivä:

13.01.2011

sida

2
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Environmental performance –
challenges and solutions

It’s about partnership.

Environmental issues are top priority for DNV. Our vision is “Global impact for a safe and
sustainable future.” DNV is already serving the industry extensively within this field, and we
are spending considerable resources to develop state-of-the-art competence and services.
We are pleased to service the shipping industry with a wide range of environmental services
and contribute to sustainable development that benefits all of us. Let us see how we can
support you in developing your competitive edge.

Det Norske Veritas Oy Ab
Keilasatama 5, 02150 Espoo
Aurakatu 18, 20100 Turku
Wolffintie 36, 65200 Vaasa
Alholmintie 72, 68600 Pietarsaari
Hatanpään Valtatie 34 A, 33100 Tampere
Norragatan 5, 22100 Mariehamn
Tel: +358 9 681 691
www.dnv.fi
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ASS Juniorverksamhet och RIB-Projektet
ASS juniorverksamhet har har seglat i medvind. Jollekurserna har
de senaste åren haft ca.30 deltagare. Fortsättningskursen för de lite
längre hunna har dragits av Jonas Krogell. Tanken är att fortsätta
enligt samma modell även under de närmaste åren, Sällskapets
egen juniorkommitte´ stödd av ett antal föräldrar drar jolleskolan,
medan fortsättningskursen dras av Jonas.
Juniorkommittén insåg snabbt att vi för att bättre kunna ordna jollekurser och sköta träningarna samt ge stöd vid kappseglingar (exempelvis Logitech Cup på Erstan, men också för tävlingar längre
bort) behöver en mera ändamålsenlig båt. Seglarförbundet hade
en lämplig till salu, som Jonas ordnade till ASS för testning under
sensommarens/höstens kurser och kappseglingar. Båten, en rib-båt
av märket Zodiak med 40 hk Yamaha (årsmodell 2010) och trailer
som varit i Seglarförbundets användning under sommaren 2010,
befanns mycket lämplig för ändamålet.
För att klara av finansieringen av båten med trailer (10,900€ vilket är en stor satsning för oss) började Juniorkommittén leta efter
samarbetspartner i Åboregionen som ville vara med och stöda juniorsegling. För ändamålet såldes reklamplatser på Sällskapets Optischool-jollar och på RIB:en, samt på en anslagstavla som kommer
att finnas vid jollerampen. I samband med Flagghalningen ordnades dessutom ett lotteri samt en insamling för samma ändamål som
också bringade in en nätt summa.
Följande företag och organisationer (i alfabetisk) ordning har till
dags dato med en större eller mindre summa bidragigt till att ASS
kunde skaffa RIB-båten. Några har önskat vara anonyma. Totalt
har 9,520€ samlats in på detta sätt.
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ASS styrelse och juniorkommittén hoppas att våra medlemmar
gynnar våra samarbetspartner.
Aktia
Aura sails
CH-Polymers
Espotel
Felix Abba
Hansaprint
K-Market Hirvensalo
Metso
Nauticat Yachts
Rettig
Schauman Arkitekter
Turun Lukko
Venetelakka Ramstedt
Åbo Hamn
ASS juniorkommitté vill i hela ASS namn rikta ett stort tack till våra
gynnare! Utan Er hade inte RB-båtens anskaffning varit möjlig.

Foto: Olof Malmström
37

TURVALLINEN TUKIKOHTA YMPÄRI VUODEN

Turun saaristossa
• veneiden telakoinnit
• suojaisat laituripaikat
Rymättylä

• veneiden korjaukset ja huollot
• puuveneiden rakennus

puh. 0500 522 527 laine@rimitomarin.ﬁ www.rimitomarin.ﬁ

När Du byter båt, adress eller dylikt,
meddela omedelbart kansliet
per telefon, post eller e-post!
Blanketter finns på hemsidorna.
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LÅNGFÄRD SOMMAREN 2010
Efter förra sommarens seglats till Skottland, grodde tanken på en
tripp till soligare breddgrader. Preliminärt slängde jag fram iden
om en två månaders seglats tur och retur till Azorena. Enligt seglings beskrivningarna borde vädret och vindarna vara gynnsammast under perioden maj – juli, varför en avfärd således måste ske
väldigt tidigt på säsongen . Vad gäller besättning är min uppfattning om antalet besättningsmän på en dylik resa kunde bestå av tre
seglingskunniga personer.
Besättningsfrågan vållade mindre problem än väntat. Petsku skulle
vara med hela resan, Bjarne hoppa på någonstans vid Cuxhaven
och följa med till Falmouth, Jokke mönstra på i Falmouth till Pta.
Delgada, där min dotter Eva stiger ombord. Med dessa premisser
spikades avfärden från Dragsfjärd, Kärra till den 3 maj, med hopp
om att isarna gått vid det laget.
Som planerat dök Petsku opp i Kärra den 3 maj. Före avgång skulle
vi byta genuafall och akterstag, vilket strulade till sej så att vi inte
blev klara förrän på kvällskvisten. För att ändå komma iväg seglade vi till Kirjais för övernattning, proviantering och bunkring.
Följande morgon vaknade vi tidigt för att göra skeppet sjöklart förrän butiken öppnade. Nödig proviant för tre dygn införskaffades,
vattenautomaten fylldes med 50 senttare och diesel togs 208 liter.
Resan började egentligen nu i duggregn och bleke.
Hissade segel först då vi passerade Utö klockan 15 30 i svag NW-lig
vind. Vinden varade inte länge utan fortsatte som svaga varierande
eller bleke ända tills vi kom i höjd med Hoburg på Gotlands sydspets den 6 maj, då vinden tilltog gradvis till utlovad kuling från
N-NE. Vi fick rakt akterlig vind 14-20 m/s. ”Knösen” (namngivet
efter Sailomat vindrodrets konstruktör Stellan Knöös), styrde vingligt men i medeltal exakt längs kursen.
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Bornholm och den kännspaka Hammerodde kunde skönjas genom
diset i gryningen den 7 maj. Bjarne som hållits uppdaterad om färdens framskridande, meddelade att hans flyg egentligen skulle gå
via Köpenhamn till Hamburg, men att han lika väl kan hoppa av i
Köpenhamn och ta tåget till Ystad och därifrån med katamaranen
till Rönne, och på så sätt vara ombord redan samma kväll. Arrangemanget passade oss utmärkt. Vi förtöjde i Rönne fiskehamn ( vår
standardplats ) klockan 8 på morgonen, och mötte Bjarne vid färjan
samma kväll.

Bornholmer lunch. Foto Kaj Eriksson.
Följande morgon, lördagen den 8 maj, checkade vi ut efter proviantering och obs. kreditering från hamnkontoret på outnyttjad el. och
vatten. Vädret var disigt och rätt kyligt (snöslask stundvis ), med 4
m/s NW-lig vind, vilket bidrog till en fart av 4-5 knop. Vinden höll
i sej ett par timmar och motorn startades och fick snurra på ända
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till höjden av Arkona. Här passade vi på att duka opp i sittbrunnen
för att inta Bornholms specialitet : rökt sill med äkta bornholmsk
snaps och öl.
Seglade under Fehmarn bron till Heiligerhafen för att bunkra. Vi
anlände tidigt på morgonen för att upptäcka att bunkerstationen
öppnade först vid 14-tiden, kanske för att det var söndag. Någon
direkt nöd på bränsle hade vi inte och inte heller behov av några utflykter i trakten, så vi fortsatte färden mot bunkerstationen i Luboe
vid infarten till Kiel. Där tog vi ombord 203 liter diesel och fyllde
vattentankarna. Typiskt för tyska marinmackar är att inte acceptera
kreditkort för betalning. Långfärdsseglare undviker ju som regel att
förvara större summor cash ombord varför kreditkort har godtagits
att gälla i så gott som alla marinor , åtminstone i Europa. Kanske
tyska båtturister borde utsättas för samma dilemma vid besök av
finska hamnar!
På väg till Olympiahamnen i Kiel märktes en oljeslinga i kölvattnet,
som ställde till eftertanke. Jag vill minnas att jag nongång tidigare
märkt samma sak men glömt ärendet efter att problemet försvunnit.
Det märkliga var att det såg ut som om oljan skulle komma underifrån och då tänkte man ju först på roder / propelleraxel,växelhus.
Efter mycket huvudbry och funderande kunde vi slutligen konstatera att ”läckaget” kom från den nya bränsletankens dräneringsrör.
Bränsle hade sipprat ut längs akterspegeln ner till akterstäven, och
på så sätt fått det att se ut som om det skulle komma underifrån. Nu
visste vi var problemet låg vilket var en lättnad för oss alla.
Följande etapp var att ta oss igenom Kiel kanal. Vi kastade loss
från Olympiahamnen måndag morgon den 10 maj och slussade
in i Holtenau, (gamla slussen för mindre farkoster och fritidsbåtar) klockan 11,30. Det gäller att följa trafikljusen vid inkörningen
i slussen för att undgå tillrättavisning i högtalaren, börjandes med
det kännspaka ACHTUNG… Mastljusen visar rött, grönt och vitt,
och det är på det vita ljuset fritidsbåtarna skall in i slussen. Medan
slussningen pågick sprang skepparen upp till hamnkontoret för att
betala kanalavgiften på Euro 18. I andra ändan i Brunsbuttel slus41

sade vi klockan 19,00 för att fortsätta direkt till Cuxhaven, där vi
förtöjde samma kväll. Hamnavgift, el, vatten etc. kunde betalas i
en kortautomat i klubbhuset, vilket var en angenäm överraskning.
Strövade omkring i Cuxhaven by night, för att hitta ett ställe för
en kvällsbit och för följande dags proviantering. Provianterade sedvanligt för tre dygns segling och kompletterade med tidvattentabeller och sjökort för sträckan till engelska kanalen. Tisdagen den 11
maj fortsatte vi mot de frisiska öarna, där vi hade för avsikt att hitta
lämplig etapphamn. Till en början hade vi rätt soligt väder men
kyligt, men efterhand mulnande med tilltagande vind. Navtexen
utlovade för havsområdet Tyska bukten NE-lig kuling. Sjön växte
kraftigt och ”knösen” styrde slingrande i den höga med sjön i medeltal enligt kursen. Vi hade vissa planer på att styra in längs den
smala rännan till Terschelling, men kom på andra tankar närmast
p.g.a. den höga sjön. Närmaste skyddade hamn fann vi vara Den
Helder ca. åtta timmar framöver. Hamnen var bekant från tidigare,
vilket gjorde inseglingen lätt. I regn och rusk förtöjde vi i marinan
invid Hollands stora flottbas, onsdagen den 12 maj klockan 14 00.
Också här passade vi på att inta en ordentlig krogmåltid efter ankomsten. Nu hade vi då kommit in på de havsområden där det
lönar sej att beakta tidvatten och strömriktningar. En blick på
tidvattentabellen för Den Helder visade att lågvatten(LW) skulle
inträffa klockan 14 00. Rekommendationen var att segla sex timmar före lågvatten, om man skall söderut, för att uppnå maximal
nytta av med strömmen. Vi kastade således loss torsdagen den 13
maj klockan 08 00. Vi satte Genaker och hade en angenäm seglats
med god fart ända till höjden av Amsterdam, då vinden dog ut och
motorgång gällde. Passerade Ijmuiden ( Amsterdam ) klockan 15
30 och vidare Europort ( Rotterdam vid ) 20-tiden, mitt i den täta
tvärgående trafiken till de stora världshamnarna såsom Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen och Zeebrugge. Det är rätt spännande
och konfunderande för en oinvigd att nattetid navigera bland dessa
hundratals olika ljus och lanternor, varav en del fartyg ligger till
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ankars och en del är på ut- ingående till hamnarna. Därtill kommer
ännu de starka ljusen från vindmöllor och oljeplattformar, till vilka
avstånds bestämmningen inte är det lättaste.
Följande morgon, fredagen den 14 maj, ankom vi till den Belgiska
staden Oostende där vi förtöjde enligt hamnens kutym med aktern
till bryggan och fören i boj. Trots den tidiga timmen, klockan 06
00, var hamnkapten på plats för att uppbära hamnavgift och instruera oss om hamnens faciliteter. Vi hade hela dagen på oss att ströva
omkring i den trevliga pittoreska hamnstaden, där fisket spelade
en dominerande roll. Bjarne passade på att från fiskmarknaden inhandla en delikat ”sole”, som sedan tillreddes av Petsku ombord.
Gourmet !. På kvällen blev det musslor på hamnkrogen som sej bör.
Då trafikljuset visade grönt för att gå ut från marinan (p.g.a. livlig
passagerarfartygstrafik ), fortsatte färden mot Dover lördag morgon. Vinden var så gott som obefintlig från W. För det mesta var det
Yanmarn som bestämde farten. 12 45 passerade vi det kännspaka
fyrskeppet Sandettie, ett av de få kvarvarande fyrskeppen. Vi var nu
mitt i den livliga Dover Strait farleden, i disigt väder med två sjömils sikt. Det gäller här att vara på alerten, i synnerhet för de stora
containerfartygen, som med sina 25-30 knop dyker opp från intet
på noll time. Enligt instruktionerna bör man anmäla sej per VHF
då man befinner sej utanför den yttre vågbrytaren. Detta p.g.a. den
livliga färjetrafiken mellan Dover och kontinenten. Vi blev anvisade kajplats, där vi förtöjde samma dag klockan 17 30 efter att gått
via bunker kajen. De engelska marinorna måste ges en stor eloge
för sin utmärkta service och fina utrustning. Detta kunde vi konstatera många gånger senare på vår färd.
Efter normalt strandhugg gick färden vidare via Brighton mot
Portsmouth. Det blev en hård kryss längs Englands sydkust med
vindar omkring 14 m/s SW. Måndagen den 17 maj närmade vi oss
Isle of Wight och The Solent, som betecknas som ett av Britternas
populäraste seglingsområden. Vi hade många hamnar och marinor
att välja mellan och beslöt att ta in i det berömda Gosport. Samma
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fina ankomstprocedurer gällde också här. Vi blev anvisade platsen J
14 och dirigerades in via VHF och kameraövervakning till rätt plats
i den dryga tusenplatsers marinan. Här turistades det med Fish and
Chips och färjan över floden till Portsmouth där vi besökte Spinaker Tower och Maritime Museum med Admiral Horatio Nelson i
huvudrollen.

Gosport. Foto Kaj Eriksson.
Fortsatte följande morgon, tisdag den 18 maj, vidare i stark medström. Som bäst loggades 12 knop. Ute på The Solent före passage
av The Needles mötte vi en annan ASS seglare på väg österut. Försökte kontakta på VHF, men lyckades inte nå dem. Förstod senare
att det var en leveransseglats av en Dehler, inköpt i England. Vår
tanke var att gå in i Plymouth men ju längre vi kom ansågs klokt
att ta oss direkt till Falmouth istället. Planen var att byta besättning i Falmouth på fredag den 21 maj. Efter varierande motorkörning / segling i tät dimma förtöjde vi i Falmouth, Visitors Harbour,
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mitt i staden, onsdagen den 19 maj klockan 18 00. Loggen visade
1130 sjömil sedan vi avgick från Kärra. Falmouth är en typisk liten
hamnstad med ett fint sjöfartsmuseum och en knutpunkt för långfärdsseglare. Bunkrade och provianterade för 10-14 dagar för tre
personer, vilket fordrar en viss eftertanke vad gäller konsumtion
och variation. Det här var nånting som Petsku skötte galant.
Fredagen den 21 maj hyrde Bjarne bil för att turista i Cornwall förrän kvällsflyget hem till Finland. Jokke mötte vi på tågstationen på
eftermiddagen i strålande solsken. Tanken var att segla iväg samma
kväll med med strömmen. Jokke installerade sej snabbt ombord
och kvällsbiten intogs på strandkrogen. Kastade loss samma kväll
klockan 20 00 i bleke och dis för att styra ut mot Atlanten.
Vi satt alla uppe hela natten i svag O-lig vind tills vi rundat Lands
End och satte kursen mot ön Sao Miquel och Azorernas huvudstad Punta Delgada. I nattens mörker utlystes en tävling om huru
många segelbåtar vi siktar under färden, ett dygn från Falmouth
till ett dygn före Pta.Delgada. Skepparen tippade på två, medan de
övriga förslagen var fem-sju stycken. Vid passage av Scilly Islands
mötte vi den första. Vindstyrkan låg rätt stadigt mellan 7-10 m/s
och vred sakta mot S-SW, vilket inte gynnade oss, utan tvärtom
gjorde vindriktningen det rätt obekvämt med mot kommande sjöar. Stundvis var det dock shortsföre.
Under femte dygnet till havs, de senaste dygnet med Genakern
uppe, hördes en kraftig smäll och Genakern lossnade och föll i
plurret. Trots att klockan var tre på morgonnatten och fortfarande
kolmörkt lyckades vi bärga seglet utan skador. Det visade sej att
shacklet hade skruvat upp sej i strumpan, vilket påminde os om
hur vikten att säkra alla schakel oberoende om användningsområde. Samma dag klockan 19 30 passerade vi 2000 sjömils sträcket
som firades högtidligt med intagandet av skålar ur höga glas.
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Vinden vänt till stick i stäv längs vår kurs linje.då vi har 400 sjömil
kvar till destinationen. Fortsatte att sträcka på en sydlig kurs för en
vindskiftning var att vänta om ett dygn enligt Grib-väderlekskartan. Vi hade planerat besättningsbyte till den 3 maj. Trots en viss
försening enligt den ursprungliga planen skulle vi nog klara detta.
Söndagen den 30 maj kom vi in i ett dimbälte med tidvis regn och
en vind från SSW 10 m/s. Radarreflektorn hittade vi på däck och
hade lossnat från sitt fundamente på masten. Måndagen den 31 maj
kunde vi skönja land. Det var Sao Miquel som vi skulle runda för att
komma till Pta.Delgada följande dag.
Inklareringen förlöpte flytande, trots blanketter och stämplande
vid fem olika instanser. Det var hamnkapten, tull,polis,immigrati
onsmyndigheter och tillbaka till hamnkaptenen som sen tilldelade
bryggplats i den splitternya marinan mitt i staden med toppfaciliteter. Den 2 juni följdes Jokke till flygplatsen för hemfärd och Eva
möttes för att mönstra på för hemresan.
Efter att Eva funnit sej tillrätta ombord och bekantat sej med staden
beslöt vi fortsätta till Horta, en sträcka på 150 sjömil, tidigt på fredag morgon den 4 juni, för att vara framme följande dags eftermiddag. Bland alla långfärdsseglare träffade vi bl.a. en Jon 33 seglare
som var på väg hemåt efter dryga ett års utflykt till Karibien. Han
väntade på ny besättning som skulle komma om två veckor. Ingen
tokig plats för besättningsbyte. Vi provianterade och seglade iväg
klockan 06 00 den 4 juni i strålande solsken.
Evas blogg:” Lördag den 5.6.2010. Första etappen Ponta DelgadaHorta bakom oss med följande saldo: 150 sjömil och 28 timmar, 20
spyor, 100 delfiner, 1 svärdfisk, 1 bläckfisk, bränt ansikte och fosforplankton i månskenet ! Stort blått hav och allt väl.”
Horta är den verkliga knutpunkten för alla oberoende från vilket
väderstreck du än kommer. Trots att hamnen var smockfull och
båtarna låg på varandra i många lager, lyckades vi få en utmärkt
bryggplats utan att ställa oss i kö, beroende på båtens modesta
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storlek. Här gällde äkta sjömanskap och hjälpsamhet, vilket bl.a.
visades då en dödstrött spansk ensamseglare kom inkörandes och
behövde hjälp med förtöjandet. Utan dess mera diskussioner hoppade en fransman och Eva ombord och körde båten till anvisad
plats. Under förtöjningen hade den spanska skepparen redan somnat i sittbrunnen. Tyvärr blev vistelsen här alltför kort. Hemfärden
började.
Evas blogg:” Måndag den 7 juni. Avgick igår från Horta, där vi
besökte bl.a. det legendariska Peters Sport Cafe. Vår position är
nu N39 59, W027 02. Vi har varit på väg 22 timmar och avverkat
ca. 100 sjömil. Valar har inte bongats ännu, men en flock delfiner
moikkade på oss. Här allt bra och också jag har vant mej vid det
vida blåa havet, utan illamående.
Tisdag den 8 juni. Hälsningar från Atlanten. Koordinaterna för
Fata Morgana idag klockan 12.00: N41 28, W025 14. Igår på kvällen
ökade vindstyrkan till 14-15 m/s och sjögången blev mycket orolig.
Jag hade nattskiftet från 22.00-01.30 och då rullade vi in storen. Vi
seglade sedan dess med revad genoa och medelfarten 5 knop. Mulet
väder och väldigt fuktigt men annors allt bra här.
Onsdagen den 9 juni 2010. Fjärde dagen på Atlanten. Vinden vänt
från NW till N-lig , med andra ord rakt emot. För närvarande blåser det 8-10 m/s. Då storm utlovats vid spanska kusten och Biscaya,
har vi vänt kursen tillfälligt mot Kanada för att undgå stormcentret. Sjögången har lite lagt sej men nog fortfarande hög sjö. Maten
smakar int riktigt men försöker dricka hela tiden. Storseglet och
genoan är båda uppe, dock revade. Vår framfart är 5 knop och vår
position klockan 12.00: N42 21, W023 29. Tillryggalagt 330 sjömil
från Horta. Under nattvakten har man en ganska spännande fiilis.
Man hör och ser alltmöjligt i fantasin. Tidsbegreppet försvinner här
totalt. Genom regelbundet skrivande hålls dagarna på nåt sätt istyr.
Valar har jag inte ännu sett, men Pappa och gufar Petsku påstod sej
ha sett en idag (eller var det inbillning).
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Torsdagen den 10 juni. Femte dagen till havs. Den första soliga
dagen sen Horta! Position klockan 12.00:N43 00, W023 30. Det
blåser rakt från norr 8-10 m/s, eller rakt emot och grov sjögång. Vi
har ändå lyckats hålla stäven mot Engelska kanalen. Utom på natten under min vakt då Knösen tydligen slirat något, för då Petsku
avlöste mej, styrde vi plötsligt mot Marocko, hups. Hellurei, allt bra
utom förra natten då jag mådde illa igen, men annors allt ok. Kram
från två sjöbjörnar och en panda ( av ringarna efter solglasögonen
att döma ).

Blindpassagerare. Foto Kaj Eriksson.
Dag 6 på Atlanten. Mulet väder och ganska kallt. ”Nordan e nordan
varifrån än det blåser”. Sjön har lite lagt sej så att båten inte hackar
så mycket mot vågorna längre. Motvind har vi ännu men vi har
lyckats bibehålla vår kurs mot Engelska kanalen. Position idag
klockan 12.00: N43 53, W019 00, så vi är ungefär i höjd med norra
Spanien. Det tycks finnas en oskriven lag på att när man sitter skyddad under sprayhooden och sedan skall kolla farten och kursen,

48

just då sköljer en våg över en ! Detta har hänt nu i alla fall fyra
gånger. Inga delfiner har synats till på två dagar. Inga sjöfåglar, inga
andra segelbåtar. Det är bara vi och havet. Allt bra här alltså !
Söndag den 13 juni. Åttonde dygnet till sjöss. Hej igen härifrån ingenstans. Vår position: N46 00, W014 00. Vår mening är att segla
opp till 37:de breddgraden för att få fördel av strömmen in mot
Engelska kanalen. Tanken är att sikta på Cherbourg, men dit går
det ännu några dagar. Idag har vi halvmulet och vinden från norr
10-12 m/s och farten 6,5 knop med revade segel. Sjögången var på
morgonen rätt ok, men har tilltagit under dagen. Väderrapporten
för imorgon lovade ännu tilltagande vind och från norr!!. Och vi
som trodde kunna hissa genakern och dra på sej bikini. Igår kväll
då vi stirra mot horisonten med pappa, sa pappa att han tyckte sej
se en mast. Och senare trodde det vara rök från ett fartyg. Då vi kollade med kikaren, upptäckte vi att det var också en val som blåste
en hög vattenskum pelare i luften. Man fick nog en sådan känsla att
kanske det sen också ar bara bra att iakttaga dessa valar på ordentligt avstånd. Just något annat händer här nog inte. Förra natten såg
jag faktiskt ett fartyg och idag ett till. Det verkade underligt !. Dagens höjdpunkt är utan vidare dagens maträtt, och dagsnyheterna
som Aku skickar, så vi hålls lite ajour med till vem Kanerva nu igen
skickat sina sms. Måndag den 14 juni. Idag har jag en STARK hatkärlek relation både till båten och oceanen. Sjögången är verkligen
hård och det verkar som om vädergudarna riktigt njuter av de stora
vågorna och vill visa sin faktiska styrka till oss. Som en följd av detta har jag blivit belönad med en massa olika stora och brokiga blåmärken överallt. Vågornas krafter slänger en omkring i båten hur
som helst, vilket man inte kan göra så mycket åt. Som ett resultat av
den hårda sjögången uppstod också andra problem. Tidigare hade
landströmskablarna dragits genom ankarboxen in genom förpiken,
där jag vanligtvis sov. Vi märkte redan för några dagar sedan stora
mängder vatten under durkarna och tänkte att det bara samlats där
, och sedan tömts normalt. Men nu fann vi orsaken. I hård motsjö
är ankarboxen hela tiden full med vatten och hinner aldrig tömmas
ordentligt. Som en följd av detta sprutade vatten hela tiden in ge49

nom kabelöppningen, (bakom garneringen, varför vi inte upptäckt
detta tidigare). Dessutom sipprade vatten in hela tiden genom ventilationsstrutarna på däck.

Alltid lika treviga. Foto Kaj Eriksson.
Läckaget täpptes med handdukar och trasor. Det verkar som om
sevärdheterna i Cherbourg kommer att utbytas mot reparationer
ombord.
9 dagar till sjöss – del 2. Just när jag avslutat min session vid datorn
hördes ett hårt brak på däck. Det visade sej att förstagsprofilen hade
gått av, och rullgenuan hängde lös i sitt fall. Vi fick läget rätt snabbt
under kontroll och seglet inrullat manuellt så att jag styrde, pappa
på fördäck fast i livlina för att rulla in trissan, och Petsku i sittlådan
för att dra in slacket. Som tur har vi ett mindre kutterstagssegel och
kan fortsätta försiktigt vår färd. Vi riggade också spinnakerfallet
som extra säkerhetsstag. Men nu kan vi glömma Cherbourg och
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istället styra mot närmaste hamn där reparation kan utföras, som
visar sej vara Brest. Lite tär detta på humöret, men å andra sidan går
det ingen nöd på oss.
Dag 11 på havet. Vi har räknat ut att vara imorron på dagen i Brest.
På fredag morgon borde två riggare komma för att fixa förstaget
som braka. Hoppas allt går väl ! Vattenläckaget i förpiken har pappa
igår stoppat med Sikaflex. Det måste lite ännu förbättras i hamnen.
Så morgondagen och fredagen kommer att bli fixningsdagar på alla
möjliga sätt !
Igår på kvällen hade vi en riktig delfinshow. Vi har inte sett delfiner
på många dagar och så plötsligt dök de upp igår. Först trodde vi att
det var tumlare men tumlarna är enfärgade ( ifall jag minns rätt ),
och de här hade vit mage och grå rygg. Det såg ut som babydelfiner
som lekte med oss och de äldre höll sej på avstånd men dök upp
alltid emellanåt för att visa hur man gör. De var faktiskt många!
Här norrut tycks de inte vara så kranttu, eftersom de lekte med oss
i en timme. I söder har delfinerna så många båtar att välja emellan
så de var bara en stund för att moikka. Delfinerna är helt toppen !.
Hejsvejs och ha de bra. Lite turnetrötthet har jag på gång….
Söndagen den 20 juni. Salut a tout le monde ! Vi anlände till Brest
torsdag eftermiddag efter 12 dagar ute på Atlanten. Det var ganska
skönt att känna land under fötterna. Båten hade fått lite stryk så på
fredagen hade vi en skicklig fransman som fixade det brustna förstaget. Dessutom fanns det en hel massa andra saker att fixa på båten. På torsdag kväll avnjöt vi en underbar middag på en fiskrestaurang i hamnen. Jag åt musslor till förrätt och grillad makrill som
huvudrätt. Ajajaj vad det smakade gott efter alla Knorr pastarätter.
På fredag hade vi besök av en god familjebekant + besättning som
är på väg söderut. Det var meningen att vi skulle träffas i Cherbourg, men sjögången och vindarna var av annan åsikt, så vi träffades här istället. Bredvid oss i hamnen hade vi en splitterny Swan 95
som var på väg till Antibes. Besättningen bestod av tre svenskar och
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Flaggbyte i Kiel kanal. Foto Kaj Eriksson.
en mycket trevlig finsk kille. Han bjöd oss och våra vänner ombord
för att kolla den enorma båten. Ägaren skulle anlända på söndagen
med sitt följe. Vår båt såg ut som en pikiliten jolle bredvid den. På
fredagen efter att båten fixats och fyllts med mat och dryck, tog vi
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en runda in till stan. På lördag kom vi iväg igen, och nu befinner vi
oss ungefär mellan Isle of Wight och Le Havre. Det har varit totalt
bleke sedan igår kväll. Ingen vind och havet är lugnt så vi kör för
motor. Vi har alltså haft väder av alla de slag under denna resa. Allt
väl här.
Tisdagen den 22 juni. Hälsningar från den Holländska kusten. Vi
kommer just att passera Rotterdam utanför Europort. Sextiden på
morgonen kom vi till Blankenberg, Belgien. Vi tog några timmars
tupplur, vi gjorde vår proviantering och intog frukost iland, tankade och fortsatte igen vidare. En intressant plats den där Blankenberg. De var helt tydligt ett ”gamylernas paradis”, och jag kände mej
yngst i hela staden. Vi är alltså till havs igen med stäven mot Kiel
kanal. Ofattbart, men det blåser fortfarande ingenting och havet är
spegelblankt. Det här har fortsatt sen lördag eftermiddag. Solen skiner och vi njuter av det fina vädret och god mat. ( maten lagas betydligt enklare i lugnt väder ). Och inga blåmärken ! Idag tillrädde
Petsku en kräftskjärt-avocado sallad som intogs med rosevin. Ai
että! Tiderna är förbi då vi endast hade påsmat och skorpor. Som
ni säkert märker hör ätandet till höjdpunkterna ombord. Här alltså
allt jättebra. Det känns nästan som att vara hemma redan.
Söndagen den 27 juni. Hälsningar från Östersjön. Efter Blankenberg kom vi igenom Kiel kanal under vackert väder och bestämde
oss för att övernatta i Kiel för att vila oss. På långt håll såg man redan
att hamnen var smockfull. Båtarna hade flaggspelen upphissade så
det var tydligen nåt på gång. Vi hade otrolig tur och fick en plats på
utsidan av en tysk, då vi anlände på torsdag kväll. Grannskepparen
informerade oss att det var Kieler Woche på gång. En av dom stora
jätteregattorna. Överallt fanns öl och mat tält,( curry wurst ), creperier, vin och drinktält,ost och brödstånd och en massa band som
spelade. Mänskorna dansade i vimlet och atmosfären var trevlig
och festlig, och självklart var vi med, åtminstone en stund förrän vi
drog oss tillbaka (man blir ganska trött att segla långa sträckor med
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nattvakter etc.). Nästa morgon gick vi för att handla och försökte
hitta en babordslanterna som i något skede flugit i havet, antagligen
vid trimning av genakern.

Kieler Woche. Foto Kaj Eriksson.
Vi åkte iväg efter att ha bunkrat diesel och kom ut till en otrolig
vy. Aldrig har jag sett så många segelbåtar ute på en gång. Det blev
mycket fotograferande. Vi fick seglen opp efter många dagars bleke
och seglade i fint väder i god slör. Under natten ökade vinden och
sjögången och det blev ganska guppigt men bra fart med 8 knop.
Vi anlände till Allinge på Bornholm på lördag kväll och stannade där över natten. Allinge är en supersympatisk liten hamn med
vackra hus och idylliska små ställen. Vi åt god flundra på restaurangen och lade oss tidigt. Idag, söndagen den 27 juni lade vi ut, ja,
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någonstans. Det blir antagligen Gotland eller Åland, beroende på
väder och vind. Till sist ett litet meddelande: mitt stress-eksem har
försvunnit under resans gång !!!. ( Det blev via Mariehamn ).
Den 2 juli 2010, klockan 14 00, HEMMA ! Tillryggalagt 2763 sjömil. Som information till icke seglare att det är ganska mycket det.”
Totaldistansen blev 5500 sjömil. För denna seglarprestation tilldelades Eva ASS långfärdstecken av första klass. Petsku erhållit detsamma redan för tidigare seglingar. Skepparen valdes till årets seglare inom ASS och erhöll Sjöbjörnarnas seglartecken.
s/y Fata Morgana II,
Kaj Eriksson

55

Registrering och K-märkning av traditionella segel-och motoryachter
På initiativ av Yrjö Klippi/Puuvene-lehti, Mahogany Yachting
Society (MYS), Suomenlahden puuveneilijät (SPV) och Helsingfros Segelsällskap (HSS) har ett projekt påbörjats där målsättningen
är att få till stånd ett möjligast täckande, nätbaserat nationellt register över klassiska finländska segel-och motorbåtar. Museiverkets
sakkunniga Hannu Matikka är också med i kommittén.
En annan målsättning är att i enlighet med model från Sverige att
K-märka de finländska kulturhistoriskt mest värdefulla båtarna. På
lång sikt skulle denna K-märkning resultera i ett gemensamt register för hela Östersjöregionen. Östersjön och hela Skandinavien utgjorde ett nätverk där konstruktörer, varv och båtar knöts samman
inom kultur både inom nöjes- och kappseglingsbåtsektorerna.
Uppfattningen på basen av en inledande kartering visar att högst
12 av de segelyachter som byggts före år 1920 i Finland fortfarande
seglar. Av de som byggts mellan åren 1920 och 1960 är uppskattningsvis 400-500 i seglingsdugligt skick. En mostvarande kartering
för motordrivna yachter har inte gjorts.
Kriterier för upptagning i registret över finländska klassiska segeloch motorbåtar:
1) Båten är byggd för nöjes- eller tävlingsbruk
2) Båten är byggd i Finland, eller konstruerad av en finländsk
konstruktör eller är av en i Finland allmän typ, alternativt
varit i bruk i Finland.
3) Båten bör ha en dokumenterad historia.
Kulturhistoriskt betydande båtar kan, på basen av anhållan, beviljas ett K-märkes sertifikat. En K-märkt båt är värdeful för Finland och Finlands kulturhistoria. Anhållan riktas till samma kommitté som godkänner båtar till ovannämnda register, coh förutöver
de ovannämda kriterierna bör även andra uppfyllas. Båtens historia
bör vara bra dokumenterad inklusive dokumetering av gjorda repa56

rationer, ritningar bör finnas. Båten skall vara minst 40 år gammal
och skicket skall uppfylla eventuella klassregler. Båten skall också
mi övrigt vara möjligast nära originalet. Kopior eller replikor godkänns inte.
Tanken är, att K-märkta båtar kan få undrstöd för reparationer
och renovering på samma sätt som för andra K-märkta objekt.
Så vitt jag förstått är projektet ännu i planeringsskedet, men det är
ett intressant och beaktansvärt initiativ som hjälper till att bevara
dessa unika båtar för framtiden. Ur ett Åbo perspektiv är detta också intressant, anrika Åbo Båtvarf har haft en central roll i sammanhanget och ASS har också bidragit till detta.
Olof Malmström
Källa: Infoblad från båtmässan i Helsingfors 2011.

Diana & Carola. Foto: Teemu Kangas
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Foto: Olof Malmström
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Foto: Olof Malmström
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25.6.2010. Foto: Marko Ekman
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VÅR SPRÅKBADS-SEGLING 2010
MÅNDAG:
Vi anlände till Forum Marinum vid Åbo hamn, där stod vårt skepp
Helena som kommer från Nystad. När vi steg ombord på skeppet
fick vi se en karta var det visades var alla skulle sova. Vi förde våra
saker till vår ”säng” och sedan gick vi tillbaka upp på däck. Vi samlades alla i ”lådan” och väntade på att alla skulle anlända. När alla
hade kommit berättade de ”vakterna” alltså i vilka grupper man är
och gör olika uppgifter ombord. Sedan fick vi även undervisning
om säkerheten, hur man skall röra sig på däck och vi fick även en
liten toalett-undervisning, alltså hur toaletterna fungerar ombord.
Det tog länge innan vi kom iväg och alla var mycket spända att hur
vi skulle åka iväg. Men innan vi åkte iväg åt vi mat. Det var köttpiroger och knackkorvar. När vi hade ätit och plockat undan alla
saker var det äntligen dags att åka iväg mot Nagu gästhamn.
Först körde vi med motor så att vi kom ut ur Aura å och sedan hissade vi våra segel och alla hjälptes åt med dem. För de flesta var det
här den första gången de hissade segel eller överhuvudtaget seglade.
Under resans gång fick vi lära oss om olika segel och olika knopar.
Vi övade också på att laga sjömansknop, pålslag och ’’kasi’’ och ’’siansorkka’’.
När vi anlände till Nagu gästhamn hade vi en liten stund fritid så
att vi fick bekanta oss med hamnen och sedan var det igen dags
för mat. Den här gången fick vi french fries och fiskpinnar. Efter
maten samlades vi igen i ”lådan”, den här gången för att leka olika
lekar. Bland annat kommunikationsövningar som gick ut på att få
sitt lag rätt väg utan att svänga sig om. Efter lekarna var det dags för
en vaktgrupp att diska medan de andra hade fritid. Vi hade fritid
ända till 21.30 och då samlades vi alla i ”köket” för att äta kvällsmål
och samtidigt kollade vi på VM-matchen som Spanien spelade mot
Honduras medan endel spelade kort. Tystnaden var egentligen 23
men vi var i säng först efter 23.30.
Imorgon åker vi till Kökar.
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TISDAG
Morgonen började med morgonmål som en vakt hade lagat. Det
var gröt och bröd. Efter morgonmålet kastade vi loss från Nagu –
gästhamn och styrde iväg mot Kökar. Efter en stund med motor hissade vi upp seglen. Under resan så sov en del i sina hytter eftersom
natten hade varit mycket kort. En vakt lagade maten och en annan
skötte om seglen och om styrningen av skeppet. Den tredje vakten
hade ledigt och fick göra vad de ville ombord. Resan till Kökar tog 6
timmar. När vi kom fram hade vi mat igen och sedan gick vi till ett
kloster ca 3 km ifrån hamnen. Vi gick runt på kyrkogården och tittade på vyerna som man såg från klipporna bakom kyrkogården.
När vi kom tillbaka till båten hade vi fritid och 20 tiden hade flickorna bastu & dusch tid och pojkarna hade ännu fritid. Några flickor
simmade i havet fast vattnet bara var några grader över 10C. Efter
bastun grillade vi majs & korv vid grillen som låg vid stranden.
Efter grillningen hade flickorna fritid och nu var det pojkarnas tur
att gå till bastun. En del flickor spelade kort, några fönade håret och
några var ute och tittade på det fina vädret.
ONSDAG
Morgonen började som vanligt med att en vaktgrupp lagade frukost och sedan startade vi från Kökar mot Mariehamn. Första sjö
vakten hade inte så mycket att göra så de flesta sov eftersom det var
ännu tidig morgon. Kaptenen Tuomo lärde morgon sjö vakterna
hur man trimmar seglen och sedan hur man vender. Alla förstod
hur man trimmar och efter en stund fick vakterna göra det utan
hans hjälp. Att trimma betyder att man justerar seglen så att dom
drar bättre, aerodynamiska form är bästa möjliga. Dagen blev
mycket varm och solig. På morgonen blåste det mycket så vi kunde
segla med seglen uppe, men på eftermiddagen mojnade vinden och
vi måste ta motorn till hjälp. Till lunch hade vi makaronilåda och
sallad. På eftermiddagen var det så lite vind att vi bara kunde köra
med motorn fram till Mariehamn i en och en halv timme. De flesta
av oss 24 personer var uppe på däck och solade på eftermiddagen.
Vi anlände Mariehamn ca kl. 17 och sedan hade vi mat. Det var kokt
potatis och kallrökt lax. Efter maten fick vi gå in till Mariehamns
centrum och titta i affärer. På kvällen hade vi en liten tävling. Den
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gick ut på att en från varje vaktlag utförde en uppgift som en av
ledarna berättade. Man kunde satsa 1-3 . Om man förlorade togs
knapparna bort, om man vann fick man så många som man hade
satsat. Till kvällsmål fick vid pannkaka med sylt samtidigt som vi
kollade på fotbolls VM Ghana – Tyskland.
TORSDAG & FREDAG
Dagen började som vanligt med frukost och avfärd mot Houtskär.
Dagen var som alla andra hittills, seglen hissades och viden gav oss
mera fart. Under dagens lopp blev solen allt varmare och många av
oss låg på däck och solade. När vi anlände Houtskär lade vi ankar i
en vik och sedan åt vi middag. Det blev pizza och kaka eftersom en
av ungdomarna hade födelsedag. Efter maten diskades disken och
sedan blev det av till strandbastun som vi hade värmt. Färden dit
gjordes med gummibåt i många turer. Först badade flickorna bastu
och sedan pojkarna. De flesta var också och simma för vattnet var
ganska varmt. Vissa tyckte dock att det var väldigt kallt och de vågade inte doppa sig. Efter bastun grillade vi korv och majs och tittade på de fina vyerna som solnedgången bar med sig. Kvällen med
kvällsmål kom och vi tittade igen på fotbolls VM matchen som var
Japan – Danmark och japan vann den matchen 3-1. Eftersom vi
låg med ankar så måste det finnas ankarvakter som skulle vakta att
ankarn höll oss på plats. Det var många frivilliga men tillsist var det
bara ca 8 personer som orkade vaka från 7 på morgonen till 5 på
morgonen. Medan vi satt uppe på däck och vaktade spelade vi kort,
tittade på fiskarna som hoppade på vattnet, på fullmånen och vi åt
också pizza som hade blivit över. Vi började segla kl. 5 mot Åbo
och vi var ca kl. 10 framme. Vi kunde inte segla med segel eftersom
det inte blåste över huvudtaget. Väl tillbaka i Åbo var allas familjer
emot oss och sedan fick vi diplom som visade att vi hade varit med
på en STAF-språkbadssegling.
EMMI KUOKKANEN & ALEXANDRA EKMAN
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STULEN PRIS
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NÄMNDSFLAGGA
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Pojkarnas 90-års jubileums EB-seglats
Scoutkåren Pojkarna har en längre tid hållit på med sk EB- eller
Elit Båtlagsseglatser riktade för de äldre scouterna i kåren. Tidigare
år har vi besökt bla Norge, Danmark och Tyskland. Under fjolårets
EB-seglats deltog vi i Finlands Svenska Scouters eskader runt Åland
varefter vi besökte Litauen och Lettland. Här följer en skildring av
resan ur s/y Verdandis loggbok.
Med var:
Skeppare:
Second:		
		
Övriga:		
		
		
		

Kalle ”Master” Mether
Alex ”Flugornas Herre” Söderholm (4-10.7)
Juhana ”Positiv Anda” Syrjälä (10-20.7)
Henrik ”Heinrich” Nurmi
Elias ”Kelan” Skrifvars
Walter ”Washlaq” Hautala
Fredrik ”Wild Card” Ahlström

Dag 1, Söndag 4.7 (ASS – Nagu KB)
Kring klockan sex började folk dyka upp vid ASS, och efter att alldeles otroligt stuvande av mat i Verdandis varenda hålighet bar det
av mot KB. Efter lite kvällssegling och efter att Fredrik lagat KTB
(Karjala Takaisin Burger) kom vi fram till vår destination. När vi
anlände klockan 2 på natten insåg vi dock att Elias och Henrik
glömt sladdkelan hemma på kajen i ASS, vilket ledde till att vi var
utan landström hela seglatsen. Efter att vi ”voi voi”-at över situationen besökte vi WC:n och gick och lade oss.
Fredrik
Dag 2, Måndag 5.7 (Nagu KB – Lukholmen)
Till besättningens förvåning var de andra båtarnas besättningar inte
alls lika morgonpigga som vi; när vi redan hade haft morgondopp
och ätit morgonmål vid niotiden hade de andra båtarnas besättningar knappt vaknat. Note: Fredrik blev seglatsens rumpnisse då
han var sist i sjön vid morgondoppet. Starten försenades med några
timmar, då Navigaaatooor skulle och taanka vaaatteeen. Verdandi
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gjorde en magnifik start med spinnu rakt ut ur hamnen och lämnade alla bakom sig. Efter några sjömils segling hade vi en kontroll
som vi först inte visste om, då VHF:en varit på fel. Hursomhelst så
gick kontrollen ut på att kasta en i besättningen över bord och ja,
att plocka upp besättningsmedlemmen i fråga möjligast fort och
bekvämt. Dock var vår inkomsthastighet mot offret lite väl hög, 4,4
knop närmare bestämt, som Elias vår testdummy fick uppleva. Nåväl, upp kom han i alla fall, om än med en mindre pisksnärtskada.
Efter kontrollen fortsatte vi vidare i god fart, och som sig bör var
Verdandi först framme vid dagens destination, Lukholmen. Antagligen var vi de enda som insåg att det var ett race och inte söndagsseglats som gällde. När Navigator sist av alla kom fram fick vi två
kontroller; den första gick ut på att bygga ett vapen för användning
vid vattenkrig. Vi hade fina idéer om ett kolvsystem och dylikt, men
planen föll på att vi inte hade material eller tid för att utföra den och
vi lämnade in en tom vadelmalimonadi-flaska (generöst donerad i
icke-tömt skick av Fredrik) med hål i korken. Som tur kunde vi ta
igen på nästa kontroll som gick ut på att bygga ett ankare. Vi fick
en del avundsjuka blickar från grannbåtarna när vi plockade fram
Makitan och epoxyn för att borra in de tre bitarna armeringsjärn
vi fått som material i en stock vi hittade på land. Nämnas bör att
de andra båtarnas konstruktioner i stort sett var tre ihopsurrade
bitar armeringsjärn med en eller två stenar som sänke. Efter en lång
kvälls ankarbygge i myggornas sällskap gick vi till sist och sova.
Fredrik
Dag 3, Tisdag 6.7 (Lukholmen – Enklinge)
Efter väldigt gott baconmorgonmål tillrett av Elias inhämtades ankaret från strandklipporna, där det fått vila över natten i väntan på
att epoxyn skulle härda. Innan avfärd fick vi ännu två uppgifter: att
rita en hamnskiss över Lukholmens hamn, samt en igenkänningsuppgift på fåglar, fiskar och fartygstyper. Skissen blev lite sisådär,
men igenkänningsuppgiften klarades av väldigt bra trots att Pekka
inte var med. Trots att alla andra båtar stuckit iväg redan innan vi
ens hade ritat skissen färdigt hade det föga skillnad; vinden var läns
och vi fick till allas glädje ombord dra upp spinnakern. De andra
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båtarna kunde inget göra förutom att titta på när s/y Verdandi gled
upp förbi dem i flera knop högre hastighet. Vårt stoltaste ögonblick
kom när en läglig vindpust just när vi höll på att ta fast resten av
eskadern; helt plötsligt gled vi förbi fem båtar på rad i sex knop
medan de – utan spinnu – seglade i fyra knop. Dagens middag –
rökt lax, en förstgångsföreteelse så långt vi kan minnas, och nypotatis – åts snart efter att vi återtagit vår rättmätiga plats framför
alla andra på eskadern. Lite före klockan sex på kvällen anlände vi
till vårt mål, Enklinge; efter snabbt och effektivt ’klart däck’ åt vi
grillkorv, varefter vi gick tillbaka till båten för att lyssna på fotboll
på radio. Sissiantennen riggades upp, och efter att vi först fått in lite
Radio Jihad lyckades vi till sist rikta in antennen så att vi kom till
Radio Suomi. När Holland knappa två timmar senare kommit till
final stängde vi av och gick och sova.
Henrik
Dag 4, Onsdag 7.7 (Enklinge – Bomarsund)
Efter morgongröten begav sig undertecknad och Elias över till s/y
Arrogant, i utbyte mot två av deras besättningsmedlemmar. Etappen mellan Enklinge och Bomarsund blev kisa; Verdandi och Arrogant tog ledningen kort efter start, och bara Navigator hade något
att säga till om i racet. För en gångs skull rörde sig faktiskt Navigator snabbare än en kontinentalplatta, och klarade till och med
av att pesee flera andra båtar; då vinden i sundet upp mot Bomarsund skiftade emot stannade dock Navigator som mot en vägg, och
tävlingen stod igen mellan Verdandi och Arrogant. Efter en längre
kamp mellan de två båtarna lyckades till sist Arrogant dra förbi
Verdandi på slutrakan, vilket naturligtvis föranledde en (något fördröjd) i-sjön manöver för rorsman Alex. Dock kom Verdandi förbi
igen när dukarna tagits ner och det var motorrace som gällde. I Bomarsund övade sig Fredu i att använda tvättmaskin samt ifrågasatte
utbudet i campingens kiosk, och på kvällen blev det prisutdelning i
På Rätt Köl samt eskaderdop. Vi blev fjärde i tävlingen; Nattnordan
vann, och fick en kastrull i pris. Eskaderdopet utdömdes efteråt av
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de deltagande (Elias, Alex och Fredu) som ”ganska lame”. På kvällen lyssnade vi ännu på när Tyskland led en svidande förlust mot
Spanien i semifinalen i fotbolls-VM, och sedan blev det sovdags.
Henrik
Dag 5, Torsdag 8.7 (Bomarsund – Geta Djupviken)
Vi vaknade sedvanlig tid, klockan nio, till insikten att alla andra
redan höll på att kasta loss. Trots det åt vi vår gröt i lugn och ro
innan vi också kastade loss. Vår sena avfärd till trots kom vi snabbt
ifatt Navigator, som stod så gott som stilla och med seglen hissade
så spänt att de såg ut att hålla på att gå av. När vi anmärkte om detta
blev svaret bara ett ”joo, jag vet” från Navigator. Vi lämnade Navigator bakom oss och fortsatte ut efter resten av eskadern. Vi kom
ganska snart ifatt största delen av de andra båtarna, och klippte allihop på några minuter när vinden vred om till läns och Herr S
fick visa sin makt. Snart därefter försämrades dock bogen, och ett
frenetiskt skiftande mellan spinnaker och genua inleddes, medan
de omseglade besättningarna knappade in på avståndet och förberedde sig på revansch. Efter maten försämrades läget ytterligare,
och Nattnordan var mindre än en kabellängd bakom oss när en ytterst läglig vindpust fyllde spinnun och drog iväg oss i fem knop så
att vi kunde komma undan med hedern i behåll. När vi kom fram
till Havsvidden kom det fram att inga platser fanns bokade för oss
och att hamnen var helt full; vi svängde om och puttrade iväg några
sjömil till Geta Djupviken. Kvällens program blev simning samt
sjöscouttävling anordnad av SP. Efter en rundvandring/exkursion
på bergen kring Djupviken gick vi och sova.
Henrik
Dag 6, Fredag 9.7 (Geta Djupviken – Eckerö)
Besättningen på s/y Verdandi vaknade flera timmar senare än alla
andra och blev därför mycket efter de andra båtarna. Efter att morgonmål avnjutits påbörjades den avslutande etappen i The FiSSc
Race för vår del. Kryss i svag vind norr om Åland, simning och
andra heroiska vattensporter. Fram till Eckerö kom vi sist av alla
på eskadern och höll på att dö när vi kom iland och plötsligt insåg
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att det var trettio grader varmt. Alex lagade god änglaskit medan
resten av besättningen pustade ut i hettan. Efter maten gick besättningen i bastu och deltog senare i diverse strandlekar, bl.a. krocket
och Ultimate.
Elias
Dag 7, Lördag 10.7 (Eckerö – Mariehamn,
mot svenska Utö)
Undertecknad vaknade tidigt (07.00) efter kvällens strapatser. God
gröt avnjöts snabbt och effektivt innan vi kastade loss. Dagens första mål Mariehamn nåddes på eftermiddagen efter en skön seglats
bestående av lite sträckbog och därefter lätt halvvind. I Mariehamn
bunkrades förnödenheter bl.a. mat och bränsle, samt plockade upp
Juhana och Walter som hade kommit med dagsbåten från Åbo. Efter att god Mexican pata a la undertecknad ätits, började vi den
riktiga delen av årets EB-seglats. Vårt första mål var svenska Utö
eftersom vi alla som fotbollsfans ville se finalen i VM. Vi hade därmed ca. 1 dygn på oss. Skepparen gjorde upp ordentlig sjövakt med
Juhana och Fredu i första vakten, Henrik o Alex i andra samt undertecknad o Washlaq i tredje. Vaktseglingen inleddes med kryss
men passlig vind.
Elias
Dag 8-11, Söndag 11.7 – Onsdag 14.7
(Svenska Utö - Klaipeda)
Jag och Henrik hade den första vakten från 00 till 04. Den friska
vinden dog så småningom ut och segelytan måste också således
ökas. Det blev t.o.m. så dåligt att plåtgenuan fick komma igång. Så
småningom kröp även de sista ur sina kojer då den otroliga hettan
gjorde innerdelarna av båten ytterst svettiga att vistas i. Ett flertal
besök gjordes i det svala havet, och köket bjöd på Italian pata. Mer
och mindre noggranna beräkningar om när vi skulle vara framme
gjordes och slutligen kom vi fram till Utö och det lokala värdshuset
som visade finalen, bara två och en halv minut efter avspark. Till
vår stora besvikelse fick vi se Holland förlora mot Spanien. Kring
klockan ett på natten kastade vi loss och styrde kosan mot årets
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huvudmål Klaipeda. Det blev två och ett halvt dygn av mer eller
mindre trevlig kryss i varierande vind. Även löpödunkarna började
visa tomt, men tur nog behövde vi inte besöka Slite för att tanka.
Då vi började närma oss våran destination sade skepparna att det
nog snart kommer en åskskur. Det tog en stund, och Kalle började
fundera på att man kanske borde skifta segel när vinden på två sekunder ökade från fem meter i sekunden till femton. Där satt vi sen
med full stor, G1 och fyrtio graders lutning, och Juhana rusade till
den vakna besättningens hjälp för att panikskifta till G3 och bottenreva storen. Sedan följde flera timmars segling genom åskvädret
samt stroboskopljus av blixtarna; med bottenrevad stor och G3 gick
det ändå väldans skönt framåt, dock med något lidande kurs pga.
den hårda vinden. Fyra timmar senare var vinden borta och ersatt
av regn, så det blev plåtgenua den sista biten till Klaipeda. Väl framme i hamnen, efter ett välkomnande av litauiska kustbevakningen,
hade vi lite svårigheter med att hitta gästhamnen då vi blivit huijade
av vår Cruising Guide.
Alex

Bild 3 Inloppet till Klapeida (lägg märke till triangeln som visar att
man kör för motor med seglena uppe). Foto: Kalle Mether
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Dag 11, Onsdag 14.7 (Klaipeda)
Efter att ha ”testat vattnet” i två något härskna gästhamnar så gav vi
liv åt det gamla ordspråket ”tredje gången gillt” och fann ro i Klaipedas Old Castle Harbour. Efter att ha gjord klart däck, vilat en stund
och haft diverse problem med en glad och ivrig hamnvaktsgubbe,
som tyvärr varken talade ett ord engelska eller begriplig ryska, så
bar det av in till centrum. Efter att ha strosat omkring en stund på
stan så började våra magar göra sig hörda och således besökte vi en
restaurang som hette Memelis. Där beställde vi in Landlord’s Treat,
en rätt bestående av olika sorters kött och potatis, tilltänkt för 3-4
pers så vi delade tre sådana på sju pers. Vi försökte också få Alex att
beställa en 1 meter lång korv, men han var inte med på idén. Efter
att ha förtärt kött för nio och strulat lite med notan (skeppskassan
bjöd ej) så spatserade vi runt på stan en stund till och återvände
sedan nöjda till båten. På kvällen skickades den unge Fredrik ut för
att införskaffa kopiösa mängder glass, som vi sedan inmundigade
tills det stod ut genom öronen. Efter glassen så talade vi en stund
och sedan besökte John Blund båten (vi for å sova).
Walter

Bild 4 Besättningen posserar i Klaipeda frv. Henrik, Fredrik, Walter,
Elias, Juhana, Alex. Foto: Kalle Mether
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Dag 12-13, Torsdag 15.7 – Fredag 16.7
(Klaipeda – Liepaja)
Efter väckning och morgongröt begav sig besättningen ut mot Klaipedas marknad för att inhandla billig mat. Potatis, gurka och väldans god Medus (honung) inhandlades, samt ett stycke kött av modellen större som Alex köpte på teckenspråk. Den vanliga butiken
besöktes också, och vi kastade loss från Klaipeda vi tretiden. Som
vanligt fanns det så gott som ingen vind, så det fick bli plåtgenua
norrut mot Liepaja. När det blev matdags märkte vi att det som vi
trodde var ett stycke fint biffkött bara var en ihoprullad generisk
köttfilé som var oduglig att laga biff på. När biffmästare Walter till
sist lugnat ner sig över det hela tog han köttkniven i vacker hand
och tillredde istället en helt sanslöst god köttgryta. Till efterrätt åt
vi något som liknade en frasig kaka dränkt i honung och vars namn
endast bestod av konsonanter. Till Liepaja kom vi halv ett på natten;
på vägen in mot gästhamnen passerades en armada av mer eller
mindre härskna trålare, samt en vedhög av gigantiska proportioner.
När vi hade förtöjt och förevisat våra passnummer åt hamnkaptenen som säkert aldrig hade hört ordet ”Schengen” drack vi Te Medus och dryftade diverse innan vi gick och sova.
Henrik

Bild 6 Förtöjda i Liepaja. Foto: Kalle Mether
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Dag 13, Fredag 16.7 (Liepaja, mot Ventspils)
Dagen började med Morgongröt Medus och morgondusch i gästhamnens (överraskande fräscha) duschar. Båten låstes, och besättningen gav sig ut för att göra stan osäker. Efter att först ha yrat
omkring i ett tidigare avstängt Sovjethamnkvarter hittade vi in till
gamla stan och SALUHALLEN. I hallen fanns allt, från förstklassigt
biffkött för inga pengar alls, till vattenmeloner som var större än
Walters huvud. Utanför hallen fanns ett oändligt torg, som vi utforskade medan Elias och Walter förde tillbaka melonen och köttet
till båten. Man kunde gå hur långt som helst i vilken riktning som
helst på torget utan att det tog slut. Vi irrade runt bland torgstånden i kanske en halvtimme och gjorde diverse impulsköp, t.ex. en
påse med något som alla svor på att var torkad fransk potatis i miniatyrformat. När Elias och Walter återvände fortsatte vi iväg från
torget, tog en sväng in i en lokal kyrka och började sedan söka efter
en rafla. Vi hittade ingen Hard Rock Café trots att Fredu hävdade i
sten att det fanns en, men till sist hittade vi ändå ett ställe där man
fick god och billig biff, och friterad glass (vi undrade också hur man
lyckas med det). Efter maten splittrades gruppen i två delar; en del
fortsatte på vidare äventyr i staden, medan resten började leta efter
en ordentlig butik. På vägen till butiken fann vi en Hese, och började av nyfikenhet jämföra priser; till vår bitterhet insåg vi att man
där skulle ha fått en mega-ateria till hälften av vad den kostar hemma. Vi handlade diverse matvaror och återvände snart till båten, dit
även den andra gruppen anlände samtidigt som vi. Efter en stunds
vila samt att ha blivit antastade av en gigantisk broms, så kastade vi
loss. I dagsljus insåg vi hur stor vedhögen i hamnen egentligen var;
speciellt Alex var eld och lågor över hur mycket man skulle kunna
elda med all den ved vi såg. Till skillnad från tidigare blåste det faktiskt idag, och efter att vi kommit utanför den fem kilometer långa
vågbrytaren utanför hamnen kunde vi hissa segel. Färden norrut
gick i stadiga, sköna sju knop natten genom.
Henrik
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Dag 14, Lördag 17.7 (Ventspils)
Efter att för en gångs skull ha fått segla i sköna 6-7 knop natten
igenom anlände vi till Ventspils ganska så tidigt på morgonen. Vi
åt gröt och Linuqen gick och betalade hamnavgiften; hamnkaptenen, som såg ut som en gammal japan, skrattade rått när han och
vi insåg hur dyr vistelsen i Ventspils skulle bli (priset betalades per
besättningsmedlem). För svinpriset 47 euro fick vi el, mögliga duschar samt härskna vessor. Den tryckande 30-gradiga hettan tvingade ner oss till beachen för att ta ett dopp; efter några minuters
svalka var vi dock snart lika svettiga och varma som tidigare. I en
timme gick sedan merparten av vår energi åt till att återhämta oss
ombord på båten i middagshettan och försöka att inte dö. Till lunch
grillade Washlaq utsökt goda biffar, som åts med god aptit. På eftermiddagen gick vi ut för att se på staden; Ventspils visade sig till
största delen bestå av en Sovjetförort med alternerande låga trähus
och sjuvåningars hyreskaserner i betong. När vi till sist kom fram
till centrum märkte vi att staden var helt död; det kunde gå flera
minuter utan att vi såg en enda människa. Antagligen var alla på
beachen, där det hade funnits tusentals människor åtminstone tidigare på dagen. Just när vi hade avverkat vår rundvandring genom
gamla stan och var på väg mot butiken öppnade sig himlarna och
regnet bara vällde ner. Efter en språngmarsch till butiken, handlande i våta kläder i butiken där luftkonditioneringen höll på att förvandla oss till mänskliga istappar, och en gångtur tillbaka till båten
efter regnet, kom vi tillbaka till hamnen. Till vår förvåning märkte
vi att seglen som legat framme på däck under hela regnskuren var
helt torra, som för övrigt allt annat i hamnen. Juhana satte igång
med att producera krutonger för kvällens tomatsoppa medan resten
gick ner till stranden för ett kvällsdopp. Alex sprang iväg till butiken för att köpa glass för våra sista lati och sa att han skulle komma
lite senare, och resten fortsatte till stranden. Vi hade stranden i stort
sett helt för oss själva; till sist tröttnade vi på att härja omkring på
stranden och klädde på oss, varpå vi gick ut för att utforska sanddynerna. Just efter att vi hade farit anlände Linuqen, hittade oss inte
och blev därför ”tvungen” att äta all glass själv. Bland dynerna fanns
bara lite glas och gamla taggtrådshinder, men i parken bakom dy75

nerna hittade vi Latvian Biker Meet 2010, dvs. tunade motorcyklar,
brudar och ett lokalt band som spelade Black Sabbath. Efter att ha
hängt där en stund återvände vi dock till båten, där tomatsoppan
och krutongerna väntade. Efter maten underhöll DJ Juhana och DJ
Walter fram till sovdags.
Henrik
Dag 15 - 16, Söndag 18.7 - Måndag 19.7
Morgonen grydde regnig och grå i Ventspils. Den sedvanliga gröten
förtärdes och disken diskades i hamnens tämligen härskna duschrum. Efter att vi kastat loss och manövrerat ut oss fann vi att vinden
var helt duktig, 11 m/s i pustarna, men att den kom från fel håll nordväst. Vinden pressade också upp ganska maffiga dyningar, som
följaktligen också kom från fel håll, med katastrofal effekt på Alex
välmående. Under färd åts potatismos och pannbiff, och en väldigt
stor del av vårt grönsaksförråd överlämnades åt Poseidon med ordern ”DUMPA!”, som åtföljdes av att nektarinformat mögel, en hel
plastkasse med mögliga grönsaker och en påse mörkgrön sörja som
en gång varit dill i snabb följd kom flygande ut ur ruffluckan. Mot
kvällen började det klarna upp, och vinden började vrida till väst.
Det som hotat bli väldigt tarvlig kryss blev till sist en ganska skön
sträckbog norrut förbi Estland. Utö nåddes på måndag eftermiddag, och Spagetteria serverades för att fira hemkomsten. Nu hade
vinden vridit så mycket att även farbror S, som legat inne i nästan
sjuhundra sjömil (sjuhundra sjömil för länge, enligt Kalle), kunde
tas fram och drog oss uppför Storströmmen i nio-tio knop. Några
gånger fick spinnun även agera semi-genaker när vi blev tvungna
att pressa lite för att behålla länsen. På kvällen kom vi fram dit som
vi startat två veckor tidigare ifrån, Nagu KB. Vi förtöjde vi dagsbesökarplatsen, den enda lediga i hela hamnen, städade lite och rusade iväg till bastun när vi hörde att den ännu var på. Efter sjuhundra
sjömil utan bastu kände man sig nästan mänsklig igen när man steg
ut ur bastun i KB. Efter bastun åts ännu Alex tonfiskbiffar samt prebaked batong.
Henrik
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Dag 17, Tisdag 20.7
”Vi kastar loss NU!!” var orden som väckte oss denna sista morgon.
Som vanligt var det Alex som var i farten och lika stressad som om
vi skulle dö en fruktansvärd död om vi inte kastade loss precis på
sekunden. Vi kastade loss och hissade segel vid Ominais. Vi fick
igen segla spinnu, nästan ända in i ASS. Väl i hamn städades båten
GRUNDLIGT, och slutdistansen för kårens 90-års jubileums-EB
blev 950 M. Tack för oss.
Henrik
950 M
Slutdistans
Tid		
17 d eller 401 h 10 min
Topphastighet ~10,5 knop

25.6.2010. Foto: Marko Ekman
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Kappseglingsresultat 2010
ASS egna kappseglingar
Mustfinnökappseglingen 18.9.2010

Seglingsnämnd: Roger Nylund, Stig Röberg
LYS 2
Hai 2000
Seppo Kaskimäki
ASS
3,75
1 Milou
2 Meriharakka
Artina 33
Eero Heino
TPS
4,75
3 Merenna
Finngulf 28 e
Pekka Kataja
TPS
7,00
4 Daniela
FE 83
Asko Mattila
PV
7,00
H-båt
Mark Lassfolk
GK
7,00
5 Chapra
6 Haitar
Hai
Carl-Johan Åkerblom ASS
13,00
7 Bönan
H-båt
Johan Halonen
ASS
13,00
8 Bannerista
Banner 28
Vesa Laineenkari
GK
16,00
					
LYS 1					
1 dat wor et
X-332
Heinz Mach
ASS
1,50
2 Garfield
Two Star 36
Klas Vuorinen
GK
4,00
3 Audacious
Jeanneau OD 35
Tommi Nordström
ASS
7,00
4 Moondance
EF 34
Leif Kronberg
TPS
7,00
Kurt Taxell
GK
12,00
5 Sportiga Marie First 31,7

Allmogekapseglingen vid Bolofsund

Arragör: Stig Röberg
Stora skötbåtsklassen
1 Sofi
Rolf Schwartz
2 Fina
Åke Björklund
3 Hilda
Mathias Nygård
4 Fisken
Jean-Erik Mattsson
5 Divan
Harry Högblom
6 Moppe
Bo Juslin
7 Ådan
Christer Friis

Iniö
Iniö
Iniö
HAS
HAS
HAS
HAS

Lilla skötbåtsklassen
1 Konstancia
Oscar Eksten
2 Santa Maria
Bengt Backman
3 Svalan
Mikael Mårtensson
4 Saara
Kalervo Ewart

HAS
HAS
HAS
HAS
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STOJ-seglingen 2010
STOJ-Kappseglingen 19.8.2010 samlade 5 båtlag av varierande slag till ädel tävling
i segling runt Lilla Bocken och i pilkastning. I resultatet räknas den korrigerade
tiden enligt LYS efter gottgörelse för startplats (brygga, ponton eller boj) samt en
gottgörelse baserat på resultat i pilkastning (1 poäng=10 sekunder).
Tävlingen inleddes med ett glas skumvin med anledning av att kappseglingschefens 65 årsdag råkade sammanfalla med evenemanget. Under kvällen var det sol
och varmt och det blåste en lätt vind på ca 2-4 m/s från NE. Det blev en sekundstrid i täten och pikastningen blev avgörande.
Kappseglingschef: Roger Nylund
Plac. Båt/Båttyp

LYS

1
2
3
4
5

1,08
K.Mether
1,03-0,03 O.Malmström
1,03
C-J.Åkerblom
1,24
Jens Mach
0,92
M. v. Hellens

Bönan/H-båt
Diana/Int 5m
Haitar/Haj
Dat wor et/X-332
Still 525

Rorsman

Korr.tid., sek.

Pilkastn. Sluttid, sek.

3742
3735
3909
3925
5244

17
15
12
5
7

3142
3155
3419
3635
4744

www.handelsbanken.fi
www.handelsbanken.fi

Vardagsservice i världsklass
Vardagsservice i världsklass
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Kappseglingar arrangerade
av andra föreningar
22-23.5.2010: Laser Ranking, EPS, Esbo

Plac
Segel Rorsman		
Klubb
1
188527 Teemu Rantanen
EPS
R1=1, R2=1, R3=1, R4=1, R5=1, Tot-1=4,0
Plac
Segel Rorsman		
Klubb
0
Thomas Hacklin
ASS
5
R1=6, R2=2, R3=2, R4=5, R5=DNS, Tot-1=15,0
10 deltagare
18-20.6.2010: Finska Mästerskap, BSF, Björneborg
Snipe
Plac
Båt
Rorsman-Gast		
Klubb
1
29965 75er
Claus Carpelan 			
Riku Vääriskoski
HSK
R1=1, R2=2, R3=2, R4=4, R5=2, R6=1, Tot-1=9,0
Plac
Båt		
Rorsman-Gast		
Klubb
14
26645 Turbo Joker
Robert Bjurström N-ASS
				
Roger Nylund
R1=DNS, R2=DNS, R3=12, R4=15, R5=14, R6=11, Tot-1=73,0
20 deltagare
505
Plac
Båt		
Rorsman-Gast		
Klubb
1
8466			
Sampsa Hyysalo HSK
				
Antti Salonen
R1=1, R2=3, R3=3, R4=1, R5=2, R6=7, Tot-1=11,0
Plac
Båt		
Rorsman-Gast		
Klubb
Wanha Rouva 8057
Kaj Lindfors - 		
ASS
10
				
Johan Halonen
R1=DNF, R2=DNS, R3=9, R4=2, R5=10, R6=9, Tot-1=51,0
20 deltagare

80

18-19.6.2010: Pyytinkarin kilpailu, TPS, Åbo
LYS 2
Plac
Båt		
Rorsman
Klubb
1
dat wor et
Esa Mach
ASS
17 deltagare
20.6.2010: Pyytinkarin paluukilpailu, TPS, Åbo
LYS 2
Plac
Båt		
Rorsman
Klubb
1
dat wor et
Esa Mach
ASS
12 deltagare
3-4.7.2010: Helsingfors Regatta
Laser Finska Mästerskap
Plac
Segel Rorsman		
Klubb
1
188527 Teemu Rantanen
EPS
R1=1, R2=1, R3=1, R4=3, R5=3, R6=2, R7=2, Tot-1=10,0
13
188362 Thomas Hacklin
ASS
R1=4, R2=16, R3=9, R4=14, R5=12, R6=DNF, R7=DNS,
Tot-1=81,0
25 deltagare
8-10.7.2010: Hangö Regattan, ESS, HUS, HSF, Hangö
Albin Express
Plac
Båt
Rosrman		
Klubb
1
Kira
Kristian Thomasson
HSK
R1=1, R2=1, R3=1, R4=2, R5=1, R6=1, Tot-1=5,0
6
Coho Ted Schauman		
ASS
R1=6, R2=7, R3=DNF, R4=6, R5=3, R6=4, Tot-1=26,0
11 deltagare
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7.8.2010: Luonnonmaan ympäri, NPS, Nådendal
LYS
Plac
Båt
Rorsman			
Klubb
1
FIN-251
Heikki Nieminen
NPS
6
Haitar Carl-Johan Åkerblom		
ASS
11deltagare
21-22.8.2010: Turun Hopea Chasing, TPS, Pargas
LYS 1
Plac Båt
Rorsman
Klubb Lördag Söndag
1
Marimii II Heikki Vahtera NPS 2
1
3
dat wor et Esa Mach
ASS 3
2
6 deltagare
LYS 2
1
Dolce
Mikko Karma TPS 1
1
4
Haitar
Carl-Johan
		
Åkerblom
ASS 6
5
6
Milou
Seppo Kaskimäki ASS 7
8
8
Coho
Jan Niemi
ASS 12
4
11 deltagare

Tot
3
5
2
11
15
16

Maritim inredningsoch gåvobutik
Östra Strandgatan 46
även nätbutik:
www.oceanspirit.fi
tel. 040 761 8484
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Nordea Bank Finland Abp

Om du oroar dig över stigande
räntor, föreslår vi att du sänker
din egen låneränta
Om du ansluter ett Räntetak på 4% till ditt bostadslån, får du automatiskt en lägre ränta än euribor och primeräntorna. Samtidigt undviker
du risken för stigande räntor. Och om räntenivån sjunker, kan du dra
full nytta av skillnaden. Vänd dig till Nordea och rädda nattsömnen.
Mer information får du via vår Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa)
mån–fre 8–20, på kontoren och adressen nordea.fi
Gör det möjligt

nordea.fi
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Sauna-Seppo

Rena tvättvatten förmånligt
Även små tvättvattenmängder
förorenar vattendragen.
Försäkra dig om att du inte är
den största förorenaren vid din
stugstrand. Sauna-Seppo
är marknadens förmånligaste
metod att rena och desinficera
tvättvatten.

www.puhdastulevaisuus.fi
Ventilering

Tvättvatten

Nordkalk Filtra P
-filtrering

Renat vatten

Separering av
fett och fasta
partiklar

Bottenpropp
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ÅBOLANDS

RÄTTSTJÄNST AB
Tavastgatan 28, 20700 ÅBO
Tel: (02) 2322 199
Fax: (02) 2325 727
E-post: office@juridic.net

Patologiska Laboratoriet
i Sydvästra Finland Ab
Patologiska Laboratoriet
www.lspl.fi
i Sydvästra Finland Ab
www.lspl.fi
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BÅTREGISTER Segelbåtar
Namn

Cert nr
Segel nr
register nr
Kölbåtar				
Aavatar
10
L 7876
L 9468
Alexandra
61
FIN 1717		
Aloe
111				
64
FIN 10076		
Ariana
28
FIN 9856
I 51159
Artita
77
FIN 11188		
Audagius
Blowing in the Wind 211
L 8580		
Blue Jay
88
FIN 10529
S 18410
151
FIN 8853		
Camena
29
FIN 10248		
Celeste
31
L 3596		
Centennial
Cirrus
62
L 1445		
24
SWE 82		
Coho
87
L 7540
M 27190
dat wor et
Delfin		
L 4829		
141
L 2878
V 21837
DeNada
Dione II
42
FIN 3129		
84
L 1443		
Doris Marianne
154
L 1535
A 54018
Eecatl II
Emmada 		
S 89
U 53104
40
FIN 9256		
Fata Morgana II
Finland II
97
FIN 9230		
Fröya
92
FIN 2089
S 17217
201
L 5967		
Illyria
17
L 7573		
Irene
100
FIN 569		
Irenia
165
L 7076
X 14731
Jasmin
127		 4941		
Katja
177
L 7616
M 27571
Kompis
15
FIN 8826		
La Mouette III
34
L 7308		
Livia
68
L 1260
L 8714
Lokki
59
FIN 10718
L 10186
Lucky 4 Us
102
FIN 11274		
Margolit
39
FIN 2207		
Mej
6
FIN 6965
T 54996
Mereija
20
L 1724
A 51784
Meri-Anna
76
FIN 10039		
Michama
90
FIN 2004
H 71081
Milou
43
FIN 9590		
Ninessa
56
FIN 10442		
Pelagia
Pelagos
145
FIN 7780
O 11292
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Ägare
Sipilä Ari
Autero Kim & Tim
Leino Jani & Mäkeläinen Johanna
Trapp Carl Christian
Manelius A. & Fleming Timo
Nordström Tommi
von Rettig Cyril
Röyttä Matias
Wetterstein Peter
Jankari Reino
Kaisti Jussi
Koskelainen Seppo
Schauman T., Vainio C., Niemi J.
Mach Heinz
Lehto Lasse
Hermansson Ralph
Bäckström Patrik
Fellman Monika & Kaj
Blomberg Arto
Johansson Turo
Eriksson Kaj
Enkola Kari
Dunderfelt Kaj
Gistö L & N & Vaarna M
Röberg Stig
Lindfors Kaj & Pia
Javén Clas
Silfverberg Harry
Granberg Christer
Gardberg Kaj
Sipilä Jouko
Tomberg Juha
Koro Janne
Söderholm Christer
Mether Joakim
Buri Esa
Willberg Rainer
Schauman Frank
Kaskimäki Seppo
Mäki Sauli
Haapamäki Jouko
Niittynen Reijo

Klass/typ
LöA
Bredd Djup Segel Dpl
Byggår
							
Gibsea 96 Master
10,10 3,30 1,70
58,00		
87
10,80 2,75 1,80
62,00 5,40
80
Avance 36
Jon 33
10,07 3,38 1,85		
6,00		
Malö 40
9,55
3,05 1,35
44,00 4,60
78
Bavaria 320
10,18 3,20 1,65
50,00 4,50
90
Jeanneau One Design 35							
One Off
13,80 4,17 1,90
99,00		
93
Swan 37
11,18 3,30 1,88
55,50 7,00
70
Scanmar 391							
Omega 28
8,57
2,93 1,58
40,00		
86
First 345
11,00 3,51 1,90
43,00 4,00
84
8,02
2,78 1,45
35,00 2,20
78
Helmsman 26
Albin Express
7,77
2,49 1,45
32,00 1,80
79
X-332
10,31 3,30 1,80
58,90 4,35
99
Havskryssare
11,00 2,95 1,95
72,00 6,50
82
Guyline 105
11,50 3,15 1,40
65,00 4,60
83
9,85
3,05 1,65
44,00 3,70
83
Contrast 33
Blue Bird 25
7,50
2,75 1,50
26,00 2,50
79
Botnia 6
10,50 2,30 1,65
40,00 3,75
79
Rival 22
11,07 2,44 1,50
30,00 2,60
76
Jeanneau 39
11,99 3,89 1,52
83,00 8,00
90
15,25 3,50 2,40
150,00 20,00 99
Tore Holm
Targa 96
9,60
3,00 1,50
50,00 3,50
81
LM 28
8,95
2,90 1,35
39,00 4,00
87
Albin Cirrus
7,80
2,75 1,49
34,00 2,35
81
Blue Bird 25
7,50
2,75 1,50
31,00 2,50
74
Finnsailer 35
10,70 3,13 1,25
37,00 7,20
72
GT-kryssare
7,70
2,50 1,20
25,00 3,00
68
Mamba 29
8,90
2,93 1,60
33,40 33,40 89
Omega 36
11,00 3,36 1,70
62,00		
86
MP 35
10,64 2,75 1,70
51,00		
90
Targa 96
9,60
3,05 1,50
50,00 4,50
78
Beneteau Oceanis 343
10,82 3,48 1,90
57,00 6,10
07
Dehler 32
9,80
3,25 1,74
60,00 4,30
10
Finnexpress 83
8,30
2,70 1,40
30,00 2,10
81
Sunwind 311
9,40
2,90 1,45
39,00 4,00
89
One Off
11,10 2,80 1,45
45,20 4,00
78
Grand Soleil 40 C
12,00 3,80 2,15
102,00		
01
Haj 2000
9,60
1,90 1,10
26,00 1,85
99
Bavaria 32
10,30 3,35 1,80
55,00 4,00
02
Oceanis Clipper 311
9,85
3,23 1,45		
3,60		
Omega 34
10,30 3,00 1,55
66,00 4,50
82

Besikkl
2
2
2
2
1
2
3
2
3
3
2
2
2
3
3
1
1
3
2
3
3
3
3
3
1
3
2
2
3
2
3
2
4
2
2
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Namn
Cert nrSegel nr register nr Ägare
Petiti
159
L 7463
T 51782
Kanerva Jukka
Poseidon
50
FIN 8735
V 53166
Vesala Olli
Qaramelle
18
L 372
T 50270
Malmström Olof
Qie Pasa Amigo
107
FIN 3699		
Mustila Jukka
Rapunzel
48
L 6790		
Trapp Kim
Röde Viking
30
FIN 6336		
Rajala Seija & Matti
Shangri-La IV
25
L 6094		
Carlstedt Henrik
Sirocco
43
L 202		
Kaskimäki Karri
Slööri
19
FIN 10469		
Fält Kalevi & Lajunen Samppa
Still Sailing
67
L 2282		
Carla M. & Johansson C.
Suvi
44
L 7360		
Manner Mauri
Svanevit
155
L 4980
L 9117
Salminen Kari & Ulla-Stina
Toketeri
38
L 7428		
Eirola Anne & Seppo
Trumf
13
L 3930
T 53520
Westerlund Joakim & Tapio
Tuuli
32
L 2431
X 15383
KFUM.s Scouter Kamraterna
Urd
137
L 3330		
Lindberg Pontus
Wendla II
134
FIN 1428		
Kivinen Olli
Vera		
FIN 11015		
Nordström Vesa
Verdandi
60
FIN 7990
T 54412
Scoutkåren Pojkarna
Vårbåt
259
FIN 5709		
Hindström Rolf
Xenia
89
FIN 7242		
Skrifvars Bengt-Johan
Ådan II
11
FIN 9885
T 54180
Honka Hannu
Nordiska Folkbåt				
Ellinor
85
L 268		
Westerlund Tapio
Aurora
119
FIN 358		
Laine Matti
H-båt				
Bönan
47
L 323
T 54411
Scoutkåren Pojkarna
Blues		
L 476
H 70959
Remes Martti
Haj				
Haitar
21
L 191		
Åkerblom Carl-Johan
Int 5m				
Carola
114
L 10		
Leino Pirkka
Eros
54
L 11		
von Rettig Cyril
Magdalen		
L 18
M 28647
Wahlbeck Svante
Diana
82
FIN 29		
Malmström Olof
					
Sjöbjörnarna				
Violetta
35		 209		
Gardberg Mikael
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Klass/typ
LöA
Bredd Djup Segel Dpl
Byggår
One Off / Van de Stadt
7,40
2,50 1,35
30,00 1,40
88
Iowan 34
10,40 3,40 1,80
60,00 6,00
86
8,05
2,77 1,54
32,00		
78
Accent
Diva 39
11,80 3,00 1,75		
4,50		
Finngulf 36
10,93 3,28 1,90
63,00		
89
Scanmar 345
10,50 3,38 1,75
53,00		
88
Najad 360
10,75 3,40 1,75
56,00		
88
10,50 2,65 1,50
33,00 3,50
80
H-35
Bavaria 37
11,35 3,80 1,95
67,00		
06
Finnfire 33
10,12 3,24 1,85		
4,80
81
Guyline 95
9,50
3,00 1,50
44,50 3,10
90
Passad
12,30 2,52 1,52
43,00 3,10
83
9,87
3,15 1,69
49,00 5,00
90
Albin Nova 33
Sirena 38
11,62 3,09 1,75
64,00 5,20
81
Finn Flyer 31 RC
9,40
3,20 1,80
50,00 3,50
82
Cayenne Int.
12,55 2,70 1,95
78,00 6,85
83
Ohlson 29
8,85
2,70 1,60
41,00 3,00
79
10,93 3,58 1,94
63,70 5,70
08
Sun Odyssey 36i
Jeanneau 37
11,10 3,30 1,90
71,00 4,50
87
Inferno 31
9,45
3,00 1,60
60,00 3,80
87
X-99
10,00 3,00 1,75		
2,90
86
Maxi 1100
11,17 3,65 2,00
70,00 6,10
04
							
7,65
2,20 1,20
24,00 2,00
72
7,65
2,20 1,20
24,00 2,00
68
							
8,28
2,18 1,30
24,00 1,45
75
8,30
2,20 1,30
24,00 1,45		
							
9,60
1,90 1,10
21,00 1,75
47
							
9,56			
19,58		
37
8,90
2,20 1,10
21,50		
37
9,30
2,05 1,10
22,00 1,80
44
8,54
1,78 1,10
22,00 1,70
48
							
							
Weekend
9,40
2,35 1,50
32,00 3,60
48

Besikkl
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Bryggorna 14.3.2011. Foto: Roger Nylund
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BÅTREGISTER Motorbåtar
Cert
36
30
52
69

Reg.nr
U 22772
T 26803
U 41277
T 23793
U 43701
U 44647
53		
T 56173
A-25111
T 55456
R 34995
23
T 21632
		
14
A 30646
41
T 44722
19
T 13061
18
U 50011
188 T 14173
T 51647
80
A 28970
51
X 17939
28
T 15732
22
T 20360
34
X 17612
11
T 38879
29
T 29087
49
T 35673
39
T 23911
20		
116 T 16195
15
T 46325
83
T 20007
U 30169
T 2939
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Namn
Andante
Bella
Blånos
Cabica III
Escape
Fanny
Filur
Freja IV
Ibiza
Igiea
Ingalunda II
Isa II
Kalle
Kim
Lalax
Leia
Lemona
Létoile
Lisea IV
Lurifax
Macy
Marinella II
Miranda
Novia
Orädd
Peku
Rattamej
Santa Maria
Simppu
Tetti II
Totueemi
Två Bond
Western
Wupper

Modell
Holmö 36
Bella 760 Delfin
Flipper 630 CC
Sunmar 890 C
Uttern D 66
Finnmaster WA
Silver Colibri
Minor Offshore 1
Ibiza 25 SE
Aquador 26 HT
Uttern s 64 Exclusive
Bayliner Trophy 2459
Traditionell fiskare
Minor 21 WR
Ryds WA
Galeon
Targa 27
Seastar 670 S
Nord Star 31 Patrol
Aquador 26 HT
Targa 44
Flipper 850
Flipper 777
Galeon 280
Targa 23
Minor 6400
Finnmaster 100
Minor 28
Maria 24
Finnmar Commodor
MV-Marin 6600
Aquador 25 WA e
Minor 7600 Range
Motorbåt

Ägare
Rönnblad Roger
Björkman Henry
Bergroth Björn
Korsberg Kaj
Molin Kaj
Borg Carl-Bertil
Blomqvist Markus
Ståhlberg Krister
Björkman Christer
Ekman Marko
Ingström Anders
Wainio Juha
Gustafsson Patrik
von Rettig Irma
Schauman Frank
Strömberg Lena
Mohn Peter
Röyttä Matias
Antoni Erik
Ollus Peter
von Rettig Cyril
Kaskimäki Göran
Pehrsson Jarl-Olof
Edman Frank
Gustafsson Martin
Gustafsson Kaj
Bergroth Per-Arne
Silius Harriet
Turunen Visa
Asplund Seppo
Mikkonen Joni & Sari
Laakso Kent
Westerlund Kasper
Priewert Valter

LöA
Bredd År Motor
Hkr
År
11,50
3,20					
7,80
2,64
92 Yanmar 4JH2
88		
2,40
04 Honda
90		
6,30
8,90
2,94
93 Volvo Penta
200		
6,60
2,50					
						
4,07
1,80
05 Honda
20		
						
						
8,25
3,05					
6,40
2,51					
7,21
2,44
88 Mercruiser
250
03
						
6,40
2,35
04 Yanmar 4J
75
04
7,30
2,48
06 Mercruiser
120		
10,08
3,42
07 VP D4 225
225		
8,56
3,04
00 Volvo Penta KAD44
260		
2,40
89 Yamaha
115		
6,70
10,10
3,15					
8,60
3,05
03 Volvo Penta 43 D/DP 230
03
12,70
3,90
06 Volvo D6 x 2
337		
8,50
3,00
96 Volvo Penta
165		
2,65
87 Volvo Penta
270		
7,77
8,83
3,00					
7,56
2,72
02 Volvo AD41 P/DP
200
02
2,35
95 Yanmar 4SH2
88		
6,40
2,30
98 Mercury
90		
6,01
8,30
2,35
89 Yanmar
140
89
7,20
2,40
89 Yanmar 2 GM
89		
7,05
2,85
79 Mercruiser
260		
6,60
2,65
07 Mercury
115		
2,85
08 Volvo Penta 04-300
300
08
7,70
7,60
2,60					
						

Besikkl
3
3
3
4

3
3
4
2
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Klubbhamnen i slutet av 1960-talet. På bilden Birger och Svea Löfman. Fotograf okänd.

HAMNREGLEMENTE
för Airisto Segelsällskaps hamn
vid Beckholmen i Åbo
Fastställt av styrelsen för Airisto Segelsällskap i Åbo april 2011
Airisto Segelsällskap i Åbo rf. (ASS) upprätthåller småbåtshamnen på Beckholmen som en serviceanläggning för sina medlemmar. Därtill finns ett antal utmärkta platser för gästande båtar. Alla
medlemmar som rör sig i hamnen är skyldiga att sköta om hamnen
så att den alltid är ändamålsenlig och trivsam och sålunda fyller sin
funktion.
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1. I hamnen måste förutom gällande lagar, förordningar och andra
bestämmelser föreskrifterna i detta reglemente iakttas.
2. Sällskapets styrelse har slutlig bestämmanderätt i alla angelägenheter rörande hamnen. Beträffande praktiska omständigheter
administreras hamnen av hamnnämnden under ledning av hamnkaptenen. Till hamnen räknas Sällskapets hamnanläggningar, bojar, bryggor, pontoner och vattenområdet i anslutning till klubbhuset samt markområdet avsett för vinterförvar, båtupptagning och
parkering.
Båtplatser:
3. För användandet av hamnen uppbärs en hamnavgift som fastslås
av höstmötet och som kan variera beroende på plats och båtens
storlek.
4. Ägare till en i ASS registrerad och vederbörligen besiktigad båt
kan skriftligen anhålla om hamnplats. En gång beviljad hamnplats
berättigar ej automatiskt till samma plats påföljande år. Ansökningen bör skriftligen förnyas årligen. Om Sällskapets styrelse så
bestämmer bör hamnplatsavgift erläggas i förskott.
Medlem som endast har vinterplats kan hålla sin båt i hamnen två
veckor efter sjösättningen och två veckor före upptagningen om det
finns plats. För en längre tid kan en avgift uppbäras. Det är förbjudet att utan tillstånd förtöja på annans plats
5. Hamnnämnden för register över beviljade hamnplatser och antecknar dem på anslagstavlan i klubbhamnen.
6. ASS svarar inte för hamnrisker av något slag. Båtägare bör sörja
för att förtöjningar och anordningar ombord är tillräckligt kraftiga
och av lämpligt slag. Båtägare är skyldig att hålla båten försäkrad
mot alla relevanta risker såväl gällande den egna båten som andra
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båtar och anläggningar i hamnen. Försiktighet bör alltid iakttagas
så att inte andra båtar och bryggorna skadas. Använd lämpliga och
tillräckligt antal fendrar för att skydda båten och andra båtar.
7. Gästavgift erlägges enligt styrelsens beslut av alla besökande båtar som icke löst permanent plats.
8. Mastkranen är endast avsedd för riggarbeten. Endast nödvändig
och kortvarig förtöjning vid mastkranen är tillåten.
9. Varje båtägare med båt i hamnen är skyldig att delta i bevakningen enligt fastställt nattvaktsreglemente.
Vinterförvaring av båt och mast:
10. Ansökan om plats för vinterförvaring görs skriftligen.
11. Om Sällskapets styrelse så bestämmer, bör av höstmötet fastslagen vinterförvaringsavgift betalas innan båten upptages.
12. Närmare bestämmelser om vinterförvaring och beträffande vad
som över vintern får lämnas ombord kan utfärdas av styrelsen.
13. Båtägare som erhållit vinterplats är skyldig att deltaga i talkoarbete för beredande av upptagningsplatsen och flyttande av båtbockar.
Båtägare som ämnar sjösätta eller ta up sin båt utanför de bestämnda dagarna för gemensamt lyft respektive sjösättning bör i god avtala om detta med hamnkaptenen. Om en båt är upptagen för en
längre tid under seglingssäsongen kan en avgift uppbäras.
14. Båtbockarna bör vara ändalmålsenliga och bör gå att demontera för enklare flytt och förvaring. Båtbockarna bör vara märkta med
båtens samt ägarens namn. Sällskapets stryrelse kan bestämma om
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skilda avgifter för uppbevarande av båtbockar i hamnen över seglingsäsongen, beroende på om de kan demonteras eller inte och beroende på om flytt av bockarna kräver kran eller inte.
15. Masterna förvaras vintertid endast på därtill avsedda ställningar. Lämna inte masten vid mastkranen eller på nedre planen, utan
för den till för ändamålet avsedd plats eller på båten. För undvikande av skador skall spridare, stag och vant, rullar samt andra utstickande beslag avlägsnas innan masten stuvas i förvaringsstället. Behandla andras master med varsamhet. För masten till mastkranen
när den är klar att lyftas på. Förbered riggningen i mån av möjlightet på annan plats, så behöver de som är klara före dig inte vänta.
Båtägare som önskar vinterförvara båten riggad bör i god tid avtala
om detta med hamnkaptenen så att lyftet kan planeras på förhand.
16. Båtägare är skyldig att hålla båten försäkrad på lämpligt sätt mot
risker såväl beträffande den egna båten samt andra upplagda båtar
samt Sällskapets anläggningar.
17. ASS accepterar intet ansvar för vare sig personskador eller materiella skador beträffande upplagda båtar.
Allmänna regler, säkerhet och miljövård:
Medlemmarna bör följa de regler som myndigheterna och sällskapet har fastslagit. Det är viktigt att notera livräddningsutrustningens (stege, båtshake, livboj) placering. För att undvika olyckor skall
bryggorna hållas fria från rep och andra lösa föremål.
Det är förbjudet att simma inom hamnområdet.
Bortskrapad bottenfärg bör samlas upp, genom att breda ut t.ex en
presenning under båten vid skrapning. Problemavfall, t.ex. olja,
färgburkar, batterier o.dyl, bör alltid läggas i för ändamålet avsedda
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avfallskärl. För spillolja och använda batterier upprätthåller Sällskapet en uppsamlingsplats i hamnen. För bort ditt avfall om kärlen
är fulla eller inte är i bruk. Avfallskärlen töms under båtsäsongen,
men inte vintertid. Septiksugtömningsanläggningen är ämnad endast för hamnens båtar. Se separat bruksanvisning.
Användning av el:
ASS tillhandahåller el för sina medlemmar i hamnen och på bryggorna. Elen är i första hand avsedd för verktyg och uttrustning som
används vid iståndsättande av båten (ex. borrmaskin och dammsugare). Laddning av båtens batterier är också tillåtet. El-ledningarna
som används bör vara jordade och lämpade för utomhusbruk.
Det är inte tillåtet att utan tillstånd ens för en kortare tid att ha el
kopplat till båtens landström för drivande av el-apparater, exemplevis kylskåp, varmvattenberedare eller värmare. Om en medlem, av
olika orsaker, för en kortare tid har behov av en större elkonsumtion bör om detta på förhand avtalas med hamnkaptenen. Sällskapet har rätt att uppbära kostnaderna för beräknad elkonsumtion.
Gästande båtar som erlagt gästavgift får använda el med ovannämda begränsningar.
Allmän försiktighet skall iakttas vid användning av el i hamnen.
ASS accepterar intet ansvar för vare sig personskador eller materiella skador beträffande användning av elektricitet i hamnen.
Vatten och hamnens utrustning:
Ledningsvattnet är främst avsett som dricksvatten. Undvik onödigt
spolande, vid behov skölj båten snabbt. Kranen på den fria ändan
av slangen är menad endast för tillfällig avstängning. Stäng huvudkranen vid vattenposten då du tankat färdigt. Vattenslangarna ska
rullas upp efter användning. Transportkärrorna skall efter användning föras tillbaka och förvaras vid anslagstavlan på fasta bryggan.
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Det är icke tillåtet att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

genom oväsen eller störande uppträdande förorsaka andra
i hamnen omak,
köra omkring i hamnen så att svallvågor uppkommer eller
grannar på annat sätt störs,
byta plats med andra båtägare utan hamnkaptenens lov,
utan lov av hamnkaptenen lämna plats åt annan,
på jolletrallarna parkera andra båtar än jollar och lättbåtar
för kappsegling,
utan tillstånd förtöja på annans plats,
göra upp eld inom hamnområdet,
utan tillstånd använda svetsaggregat inom hamnområdet,
lämna el-kablar kopplade efter användning,
att utan tillstånd av hamnkaptenen lämna någotslags
aggregat i gång utan övervakning,
uppbevara jollar på fasta bryggan eller på pontonbryggorna,
lämna egen eller Sällskapets egendom slarvigt skräpande i
hamnen.

Positionsbestämning. Foto Kaj Eriksson.
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ASS UTEHAMNAR
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Tjuvö. Foto: Olof Malmström

Tjuvö interiör. Foto: Olof Malmström
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ekonomiförvaltning
löneförvaltning
affärsjuridik
Pretax bolagen är Nordens största tjänsteföretag inom löne- och ekonomiförvaltning.
Våra 1 500 experter sköter löne- och ekonomiförvaltningen för över 15 000 företag. Till
vår kundkrets hör olika storleks företag inom ett ἀertal branscher. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Norden till Baltikum och Ryssland.
Vår målsättning är att låta företagsledningen koncentrera sig på det essentiella,
nämligen företagets kärnverksamhet. Detta befrämjar företagets framgång och stöder
affärsverksamhetens planering och förverkligande. Ett tecken på våra tjänsters mångsidighet och höga kvalitet är våra 60 framgångsrika verksamhetsår och det faktum att
vi är marknadsledare på branschen.

vi betjänar också på svenska

www.pretax.net
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Foto: Olof Malmström

Foto: Olof Malmström
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