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koMMoDoreN HAr orDet

Båtliv och corona

Vi har nu i ett år levt i osäker-
het, rädsla och bland restrik-
tioner. Jag tror att i början 
av året 2020 kunde ingen ha 
anat hur livet ser ut framöver. 
Lyckligtvis tog viruset också 
semester och under somma-
ren hade vi en kort tid möj-
lighet att njuta av båtliv och 
skärgården. Nu har vaccina-
tionerna inletts och vi har lov 
att se fram emot en avkopp-
lande sommar efter all stress 
som viruset har orsakat. Men 
fortfarande är det viktigt att 
vi beter oss på ett ansvarsfullt sätt.

ASS har under de senaste åren gått framåt med långa steg. För utvecklingen 
får vi tacka den tidigare styrelsen. Tidigare kommodoren Markus Blomqvist 
har varit aktiv och fått igång framsteg på flera olika områden inom sällskapet. 
Den tidigare hamnkaptenen Kalevi Fält verkar ha tidvis arbetat dygnet runt 
i hamnen. Och alla andra styrelsemedlemmarna har varit aktiva på sina håll. 
Jag vill passa på att varmt tacka den tidigare styrelsen och kommodoren för 
fint arbete för vårt gemensamma sällskap!
Nu har en ny styrelse valts och vi bygger vidare på det som tidigare aktörer 
påbörjat. Styrelsemedlemmarna har egna profiler och tar hand om olika om-
råden i verksamheten. Stämningen inom styrelsen är god och fina planer inför 
framtiden finns. I alla dessa processer har vår verksamhetsledare Sara Huldén 
en oersättlig roll. Utan hennes aktiva roll skulle sällskapet inte blomstra som 
det nu och särskilt i framtiden gör.
Med dessa ord vill jag önska alla ASS medlemmar en riktigt avkopplande som-
mar bland hobbyn som binder oss alla ihop: Skärgården, båtlivet och naturen!
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styrelseN 2021

Kommodor (och hamnkapten)
Hasse Karlsson
040 519 5247
hasseka@utu.fi

I Vicekommodor
Tor von Zweygbergk
0500 45 3391
tz@land-ohoi.fi

Skattmästare & II vicekommodor
Mikael Huldén
040 581 0039
mikael@princess.fi

Sekreterare
Christian Ramberg
040 1411700
rambch@live.com
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Intendent
Joakim Nordling
040 065 0218
jonordli@abo.fi

Juniorchef
Elisabeth Björkqvist
040 737 6528
elisabeth.bjorkqvist@gmail.com

Kappseglingschef
Thomas Hacklin
050 593 9007
thacklin@gmail.com

Medlem
Patrick Lindqvist
040 0626775
patrick.lindqvist@dlc.fi

Medlem
Timo Ketonen
0400 831205
timo.ketonen@aboa-advest.fi
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AvgifterNA 2021

Medlemsavgifter
 Familjens I medlem 97,00 
 Familjens II medlem (make/maka) 51,00 
 Ungdomar 19-29 år 44,00 
 Junior t.o.m. 18 år 25,00 
 Ständig medlem (förbundsavgift) 12,50 
 Ständig medlem (frivillig) 35,00

Inskrivning
 Familjens I medlem 250,00 
 Maka/make 0,00 
 Ungdomar 19 -29 år 0,00 
 Juniorer t.o.m. 18år 0,00

Hamnavgifter (medlemmar)
 Bojplats 244,00 
 Bryggplats 
 - yttre plats  120,00 x båtens bredd + 0,65 
 - inre plats  130,00 x båtens bredd + 0,65 
 - strand kaj 130,00 x båtens bredd + 0,65 
 - övriga spec. pris 
 kortvarigare förvaringar max 2 veckor 
 1-7 dygn /dygn 12,00 
 8-14 dygn /dygn 8,00 
 - 2 veckor efter sjösättning och 2 veckor  
 före upptagning 0,00 
 Mastkran (icke medlem) 11,00 
 Vinterförvaring (L x B + 0,5 m)/ m2 12,60 
 Vinterförvarings tält (L x B + 1,0 m)/ m2 12,60 
 Vinterförvaring av jolle 52,50 
 Mastförvaring utan båt 24,50 
 Bockavgift, bock som måste lyftas med kran v. avg. 
 Bockavgift, bock som inte kan fällas ihop v. avg.
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Gästplatser
 Gästplats/ dygn 15,00 
 Gästplats > 7 dygn /dygn 10,00

Båtavgifter
 Inregistrering 65,00 
 Årsavgift för registrerade båtar (inkl. besiktning) 38,00

Bastuavgifter
 Marholmsuddens bastu, vuxen 3,00 
 barn under 12 år 1,00

Båttrailer
 Hyra /dygn /resa 40,00

 ☐ Gustav Lindqvist fungerade som arrangör på Airisto Regattan sommaren 2020. Fotograf: 
Markus Blomquist
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försäljNiNgsArtiklAr 2021

 Klubbflagga flaggstång
 Nr 1 45 x 72cm 80cm 40,00 
 Nr 2 55 x 90cm 120cm 45,00 
 Nr 3 65 x 108cm 145cm 50,00 
 Nr 4 80 x 131cm 160cm 60,00 
 Klubbvimpel  30,00 
 
 Kokard  15,00 
 Bröstmärke (broderat)  10,00 
 Medlemsmärke (nål)  5,00 
 Manschettknappar & slipsnål 20,00 
 Slips   20,00 
 Knappar för klubbrock (svarta) 1,00 
 Knappar för klubbrock (guld, stora) 10,00 
 Knappar för klubbrock (guld, små) 8,00 
 Snapsglas  5,00 
 Tjuvö nyckel  25,00
 ASS klistermärke till båten  10,00 
 ASS tygkasse  5,00 

 Böcker 
 5,5m Skylark  50,00 
 Våghalsarna på seglingsläger 25,00 
 Sångbok  10,00 
 ASS 150 år jubileumsbok  29,00
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Seglingsnämnd

Thomas Hacklin
Gustav Lindqvist
Elisabeth Björkqvist
Esa Mach
Markus Blomqvist

Hamnnämnd

Jarkko Knuutinen
Kalevi Fält
Pekka Kauranne
Mikael Huldén
Joakim Nordling
Hasse Karlsson

Besiktningsnämnd

Mikael Huldén
Gustav Ramberg
Kaj Lundström
Joakim Nordling
Elias Skrifvars
Jesper Broo
Olof Malmström
Peter Rönnberg
Tor von Zweygbergk
Patrick Lindfors
Kalevi Fält
Kalle Mether

Hedersteckenkommitté

Hasse Karlsson

Markus Blomquist
Sara Huldén

Klubbhuskommitté

Joakim Nordling
Oskar Lindberg
Rickard Ramberg
Timo Ketonen

Festkommitté

Anton Sundén

Juniorkommitté

Lisen Björkqvist
Jonas Krogell
Kaj Lindfors

Uthamnskommitteé

Carla Manne
Joakim Nordling
Kalevi Fält
Pekka Kauranne
Jarkko Sjöblom

Miljönämnd

Tor von Zweygbergk
Markus Blomquist
Hanna Haaksi

koMMitteér
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Ass progrAM 2021

 Vinter Klubbkvällar i form av regionens kappseglingskvällar 
 17.3  Vårmöte 
 Maj Juniorerna börjar träningarna 
 7-8.5 Sjösättning
 14.5  Flagghissning
 Maj-juni Ursuit-cup för lättbåtar
 Maj-september Viittakari kölbåtscup 
 Juni & aug.-sept. sju seglingskurser för juniorer och ungdomar
 11.7 Den 115:e Bolofsunds allmogesegling 
 29.7-1.8 Airisto Classic Regatta, Åbo Båtvarv som regattahamn  
  (Baltic Classic Masters + meters klasserna)
 Augusti Ursuit-cup fortsätter
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 14-15.8 Airisto regatta (lättbåtsregatta, arrangemang  
  gemensamt med alla segelföreningar i Åbo)
 27-29.8 (forneld. natt) ASS eskader för ungdomar och  
  ungdomligt sinnade
 18-19.9 Mustfinnö regatta 
 Augusti- september Seglingsligan
 18.9 Flagghalning
 vecka 40 Junior jolle upptagning
 8-9.10 Båtupptagning
 31.10 Hamnen stängs 
 10.11 Höstmöte

 ☐ Nybörjarkurs. Foto: Jonas Krogell
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Ride the Wave
of Perfection

I nära samarbete med Polska Brytsails och 
segeldukstilverkarna Dimension Polyant och Powerplast 
kan vi leverera kvalitetssegel för cruising- och 
racingbåtar till priser du inte är van vid.

Oy Sail and Go Ab
Venuksgatan 5, 21600 Pargas
0400 534 301 www.sailandgo.fi

Merikaupasta kesään!
www.oceanspirit.fi
Slottsgatan 37b, Åbo
Linnankatu 37b, Turku

Vard./Ark. 10 - 18, lö/la 10 - 14
tel./puh. 040 761 8484
info@oceanspirit.fi

Maritima gåvor, kläder, båtkärl,
inredning och Sälle-produkter
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Känner du till dina förmåner? 
Som medlem i Segling och båtsport i Finland rf får du 
njuta av flera förmåner. 
 

 
IF Gruppolycksfallsförsäkring 

 
 

 
Upp till 35 % rabatt på Finnlines-resor 

 
 
 

 
Tidningen Nautic 

 

 
10-20% rabatt i Karttakeskus 

näthandel karttakauppa.fi 
 

 

 
Trossen för SBF:s medlemmar till 

förmånspris 
 
 
 

 
Rabatt på böcker utgivna av John 

Nurmisen Säätiö 
 
 

Kurser och utbildningar 
Förbundet arrangerar kursen för sina 
medlemmar. 

 
 

Säkerhet på sjön 
Båtbesiktningar görs inom 
segelsällskapen. Besiktarna däremot 
har utbildats av förbundet. 

Cardu, SBF:s mobila medlemskort 
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Bekanta dej med förmånen på if.fi/spv
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För att utnyttja en del av förmånerna behövs förbundets medlemskort som 
numera är mobilt via Cardu. När förbundet tog ibruk Cardu som sitt mobil 
medlemskort skickades ett automatisk SMS till alla vars nummer finns i Suuli-
medlemsregistret och som accepterat marknadsföringsmaterial. Om du inte 
har fått appens aktiveringsmeddelande, kan du skicka dina kontaktuppgifter 
(namn, mobil nummer, förening, ort) per e-post till media@spv.fi.

Så här tar du i bruk Cardu-appen:

1. Cardu-appen installeras från telefonens app butik. Via appen är det 
möjligt att utnyttja förmåner och rabatter anknutna till olika medlems- 
och förmånskort.

2. Cardu-appen fungerar som en ”moln service”. Då du byter telefon hit-
tar du alla medlemskort och erbjudanden i den nya telefonen då du lad-
dar ner appen.

3. Ny registrering behövs inte, det räcker till att skriva in sig på nytt med 
ditt lösenord som skickats per e-post vid din första registrering.

4. Ny användare: Öppna Cardu appen och registrera -> nytt konto.
5. Du blir uppmanad att ge telefonnummer, namn, lösenord och e-post.
6. Telefonnummern som är anknuten till Cardu  säkerställs med en 4-siff-

rig kod som skickas till det angivna telefonnumret per sms.
7. Vid behov registrera dig i Cardu med ditt användar id (e-post adress).

Frågor och svar: cardu.com/fi/faqsupport/

SPVs nätbutik
I förbundets nätbutik kan du handla intressanta böcker inför sommarens 
seglatser.

Du hittar sidan på adressen:  
https://spv.fi/teema/verkkokauppa-yksityisasiakas/
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Airisto segelsällskAp i Åbo r.f. 
Årsberättelse 2020
Airisto Segelsällskaps i Åbo r.f. berättelse över verksamhetsåret 1.1.2020 – 
31.12.2020 given av styrelsen till vårmötet den 17 mars 2021.

Programmet 2020

Vintern Klubbkvällar i form av regionen kappseglingskvällar 
8-9.2 VHF-kurs
Vintern Jollekantringsövning
11.3 Vårmöte 
Maj Juniorerna börjar träningarna
8-9.5  Sjösättning
15.5  Flagghissning
Maj-juni Ursuit-cup för lättbåtar
Maj-september Viittakari kölbåtscup 
Juni,augusti,  
september Sju seglingskurser för juniorer och ungdomar
12.7 Den 115:e Bolofsunds allmogesegling  
 (inställdes pga. COVID-19)
23-26.7  Airisto Classic Regatta
Augusti Ursuit-cup fortsätter
14-16.8  Airisto regatta
Augusti Eskader för ungdomar ungdomligt sinnade  
 på forneldarnas natt
19-20.9  Mustfinnö regatta 
19.9  Flagghalning
1.10  Junior jolle upptagning
9-10.10 Båtupptagning
31.10  Hamnen stängs 
11.11  Höstmöte
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Styrelsen

Styrelsen sammanträdde till 13 protokollförda möten under året.

Kommodor   Markus Blomquist
I vicekommodor   Tor von Zweygbergk
II vicekommodor och hamnkapten Kalevi Fält
Sekreterare   Mikael Huldén
Skattmästare   Patrick Lindqvist
Kappseglingschef   Thomas Hacklin
Juniorchef   Elisabeth Bjökqvist
Intendent   Joakim Nordling
Medlem   Hasse Karlsson

Nämnder, kommittéer och funktionärer

Hamn

Kalevi Fält, Gustav Lindqvist, Pekka Kauranne, Mikael Huldén, Joakim 
Nordling, Tor von Zweygbergk

Junior

Elisabeth Björkqvist, Jonas Krogell, Kaj Lindfors

Besiktning

Mikael Huldén, Norbert Agte, Jesper Broo, Kaj Lundström, Olof Malmström, 
Joakim Nordling, Peter Rönnberg, Elias Skrifvars, Tor von Zweygbergk, Gustav 
Ramberg, Patrick Lindqvist

Kappsegling

Thomas Hacklin, Hasse Karlsson, Elisabeth Björkqvist, Esa Mach, Markus 
Blomquist
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Fest

Hasse Karlsson, Kim Kronlund

Hederstecken

Kaj Lindfors, Markus Blomquist, Michael von Hellens

Medlemmar

Sällskapet hade vid årets slut 520 medlemmar, vilket innebär en minskning 
med 9 medlemmar från år 2019. Av medlemmarna var 6 hedersmedlemmar, 
12 kallade ständiga medlemmar, 129 ständiga medlemmar, 181 årsmedlemmar, 
29 familjemedlemmar, 38 ungdoms medlemmar och 125  juniormedlemmar. 
Totalt fick sällskapet 47 nya medlemmar år 2020. 

Följande nya medlemmar har inskrivits:

Ungdomar: 
Christoffer Fagerström, Jussi Haapaluoto, Nenne Nordström

Årsmedlemmar:
Rasmus Blomqvist, Dominique Roggo, Sonja Vaipio, Karri Kiiskinen, Juha 
Virtanen, Tomas Granvik

Familjens andra medlem: 
Anne Granvik, Hanna Kulovaara-Westerlund

Juniorer: 
Albert Aarum, Linn Huldén, Alvar Auri, Stella Sandqvist, Valter Westerlund, 
Cecilia Nordling, Alvar Aho, Nelli Elomaa, Eero Lempainen, Elli Töyrylä, 
Matilda Öhman, Timo Mäkinen, Ted Holmström, Amos Söderström, Tilda 
Gustavsson, Ella Casagrande, Lucas Rendon, Lucas Lommerse, Voitto Räike, 
Birk Pihlström, Sofie Ölander, Conrad Lagerlöf, Isabella Wikman, Hugo Seppä, 
Malin Nyman, Amanda Klingstedt, Victoria Lindström, Onni Rytkölä, Laura 
Rytkölä, Ukko Seppä, Otto Kaila, Emily Tasala, Linnea Lehtimäki, Frank 
Ruohomaa, Ebba Salo, Lucas Kivistö, 
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Båtregister och besiktning

I sällskapets båtregister ingick 133 segelbåtar och 36 motorbåtar. Varav ca hälf-
ten besiktigades. Detta år påverkade Corona epidemin besiktnings arrange-
manget. För att undvika personliga kontakter har besiktningen gjorts av båt-
ägaren själv som sedan gjort en rapport till besiktningsmännen.  Föreningen 
har 13 besiktningsmän varav 8 är aktiva besiktare. 

Förbundet

ASS är medlem i Segling och Båtsport i Finland r.f. Förbundets kontakt till fäl-
tet sköts till stor del via medlemstidningen Nautic, samt via internet-sidorna. 
Förbundets medlemsföreningars medlemmar är delaktiga i förbundets kollek-
tiva gruppolycksfallsförsäkring, som även omfattar en ansvarsförsäkring för 
de enskilda medlemsföreningarna. ASS medlemmar representerades i följande 
kommittéer och nämnder. Tor von Zweygbergk var ordförande i hamnkom-
mittén och medlem i båtsportkommittén. Markus Blomquist var medlem i 
förbundsstyrelsen och även ordförande för båtsportskommittén. 

Kappseglingsverksamheten

Säsongen inleddes med kappseglingar för lättbåtar, Ursuit Cup, på onsdags-
kvällar på banområdet vid Viittakari, och som alternativt banområde fjär-
den utanför TPS. Arrangemangen sköttes var tredje onsdag av ASS och för 
övrigt av TPS. Ursuit Cup hade uppehåll i juli. ASS arrangemang sköttes av 
Jerker Björkqvist och Gustav Lindqvist. I seglingarna deltog E-jolle, Zoom 
8, Optimistjolle och 2.4MR. Totalt seglades 34 starter i optimist och zoom8. 
Största klassen var som vanligt Optimisten där totalt 11 juniorer deltog. Då och 
då syntes också Laser, Laser Radial, Snipe, och Finnjolleseglare på banan trots 
att de inte syns i den officiella resultatlistan. I Ursuit Cup deltog från ASS Emil 
Krogell och Marcus Lindfors i optimist, Casimir Granvik i Zoom8 samt Ida 
Björkqvist i E-jolle. Casimir Granvik deltog även i Zoom FM och två ranking-
tävlingar. Marcus Lindfors deltog i Airisto regattan på optimist kadettbanan.

Kölbåtarnas kvällsserie, Viittakari Cup på tisdagskvällar ordnades tillsam-
mans med TPS, från 19:e maj till 1:a september. ASS arrangemangen sköttes av 
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Thomas Hacklin och Gustav Lindqvist. Cupen seglas enligt FinRating-regeln.  
FinRating 1 klassen hade 8 deltagare med ett båtlag från ASS. LYS 2 klassen 
hade 13 deltagare, av vilka ett båtlag från ASS.

Söndagen den 12.7 var det meningen att Bolofssunds allmogekappsegling 
skulle gå av stapeln för den 115:e gången. Detta år behövde tävlingen inhibe-
ras på grund av Coronaepidemin.

Airisto Classic regatta ordnades 23-16.7 med kappseglingar på Erstan och täv-
lingscentrum vid Runsalavarvet. 32 båtlag deltog, varav alla detta år var från 
Finland. På grund av Coronaepidemin var Finlands gränser stängda och inga 
utländska båtar kunde delta. Från ASS deltog 10 båtlag och också på andra 
båtar deltog ASS:are 

Mustfinnö kappseglingen ordnades 19-20.9 på Erstan. Tävlingscentrum var på 
Beckholmen. På lördag kväll ordnades en kombinerad flagghalning och fest 
för kappseglarna i paviljongen. 7 lag deltog i FinRating1, varav 3 från ASS. I 
FinRating2 deltog 2 lag, inget från ASS.

ASS medverkade igen i arrangemanget av Airisto Regattan 1-14.8. En ASS 
medlem deltog i zoom8 klassen.

Övriga tävlingar som som ASS båtlag deltagit i:

Pyytinkari
Kasnäs regatta
Marskär Open
October Race
Finska seglingsligan
505 ranking serie
Helsinki Regatta 2020
Hangö Classics 2020
Champagne Regatta
Sinebrychoff Regattan
BS Classic Regatta 2020
Prompt Classic Regatta
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Juniorverksamhet

Juniorverksamheten byggde i det stora hela på en liknande kurs-, tränings- 
och tävlingsstruktur som tidigare år. Juniorerna har varit flitiga användare av 
Optimistjollarna som föreningen har till sitt förfogande på Beckholmen. Jonas 
Krogell har fungerat som huvudtränare och Ida Björkqvist som hjälptränare.

I Ursuit Cup onsdagstävlingar deltog fyra juniorer, varav två med optimist, 
en med zoom8 och en med E-jolle.  Några torsdagskvällar tränade juniorerna 
utanför Beckholmen. I slutet av säsongen fick vi med några fler juniorer till 
kvällsträningarna, vilket vi länge hoppats på. Under säsongen deltog totalt 9 
juniorer i träningarna.

Vi har haft turen att ha en handfull kappseglings arrangörer, både sådana som 
deltagit tidigare år och ett par nya arrangörer. Här skulle juniorkommittén 
gärna se flera juniorföräldrar samt andra seglingsintresserade ställa upp för 
att hjälpa i arrangemangen. 

ASS jolleskola arrangerade i juni tre nybörjarkurser och en fortsättningskurs. 
I augusti ordnades en nybörjarkurs och en fortsättningskurs. Dessa kurser 
samlade totalt ca. 50 deltagare. Trots corona epidemin fylldes många av som-
marens kurser och det verkade som om många ville prova på en ny hobby då 
många hobbyn var stängda under våren. 

Klubbverksamhet, möten och fester

Vårmötet hölls den 11.3.2018 på Gillesgården och höstmötet den 11.11.2020 
virtuellt via Teams.

Seglingssäsongen inleddes med flagghissning den 15.5. Detta år arrangerades 
flagghissningen virtuellt på grund av restriktionerna som Corona epidemin 
förde med sej. Endast Kommodor och verksamhetsledare med familjer deltog 
på plats och ställe. Flagghalningen 19.9 arrangerades på Beckholmen i sam-
band med Mustfinnö tävlingen.
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Klubbhuset

Föreningens och krögarens verksamhet har fortsatt som tidigare år. Klubbhuset 
är gammalt och det är i föreningens intresse att bevara och förbättra förutsätt-
ningarna att bedriva mångsidig verksamhet även i framtiden. Prioriterings pla-
nerna gällande kommande renoveringar har reviderats enligt långsiktiga mål 
och finansiella möjligheter i och med Beckholmen 2030 projektet.

Före detta år har medlemmar aktivt deltagit i uppsnyggning av hamnområdet 
och samma mål hade vi för detta år. Generellt uppehåll är på en bättre nivå och 
det bör vi upprätta även i framtiden. Till den nya terrassen byggdes räcken för 
att försäkra säkerheten och trivseln bland restauranggäster. Även en lite platå 
mot den sydvästra terrass ingången fabrikerades.  
I slutet av året gick vi igenom tillsammans med Karin & Linus som driver 
restaurangen vad som borde saneras till nästa säsong. Deras tankar korrelera 
starkt med de tankar föreningen haft. Enskild el eller vattenmätare kunde vi 
dock inte installera under året 2020, utan förflyttas till året 2021 i och med 
stadens planer på sanering av Valfångaregatan.

Som sagt kommer enskild elmätare att installeras kommande verksamhetsår 
och så kommer allmänt el-anordningar och installationer att ses över. Även 
sanering av den nordliga stenmuren kommer  att planeras och utföras innan 
maj 2021. Vi önskar att talkoarbete skulle locka fler aktiva medlemmar i fram-
tiden och styrelsen med kommitteer kommer att göra sitt bästa för att försäkra 
god planering och allmän trivsel under dessa tillfällen.

Enligt diskussion med krögaren gick deras verksamhet väldigt bra fastän 
COVID-19 pandemin påverkade deras verksamhet, och de ser fram emot 
kommande säsong. Landets restriktioner under pandemin gjorde så att res-
taurangen inte kunde öppna lika tidigt som planerat och flera större evene-
mang behövde inhiberas pga. begränsningar på hur många som får vistas i 
samma utrymme. Även kundplatserna i restaurangen var begränsade under 
hela säsongen. ASS beslöt att komma emot med hyran i början av säsongen 
då restaurangen inte kunde öppna.
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Hamnen

Under året har delar av parkeringsplatsen i hamnen förbättrats med grus. 
Bryggan för vattenbussen har förbättrats till den nivå staden kräver och vat-
tenposterna på bryggorna har förnyats.

Under sommaren var totalt 54 båtar i hamnen. På hösten lyftes 46 båtar i 
vinterförvar. 

Hamnen har detta år haft flera besök av gästbåtar än tidigare år. Informationen 
i hamnen har förbättrats och betalningsmetoden förenklats. Gästerna kan nu se 
på en karta vilka platser som är till för gäster och betalning sker via MobilePay 
eller via nätbanken till ASS kontonummer.

Med hjälp av Rannikon Rakennus ja Kuljetus kunde hamnen på våren ställas 
i ordning för säsongen och på hösten igen för vintern (pålar och jollebryggan 
samt sjösättning och lyft av pontoner). Pontonenernas installation och höstens 
nedmonterings arbete sköttes i sin helhet genom talkoarbete.

Utehamnarna på Marholmsudden, Tjuvö och Lammkläppen

Detta år då vi levde med Covid19 användes föreningens uthamnar mera ak-
tivt än de senaste åren. Större gästhamnar undveks av många för att undvika 
mänskliga kontakter.

Under de senaste åren har en ponton som sjunkit varit till besvär i hamnen på 
Tjuvö. Försök att bärga den har gjorts i flera etapper. Denna sommar lyckades 
ett gäng medlemmar bärga pontonen på talko. Därefter såldes pontonen och 
nya ägaren bogserade bort den.

Administration och information

Verksamhetsledaren Sara Huldén ansvarar för information och administration. 
Informationen till medlemmarna har i huvudsak sköts via månatliga medlems 
e-post, Facebook, Instagram och via sällskapets hemsidor. Årsboken utgör en 
viktig informationskälla för sällskapets medlemmar. 
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Utmärkelser och vandringspris

Vårmötet

Första förtjänsttecken: Joakim Nordling

Höstmötet

Följande personer har tilldelats vandringspris:
Optitrophy pokalen Emil Krogell
Pelles juniorpokal Casimir Granvik
Villes 50 års kanna Esa Mach
Björn Lindfors Lyspokal Henrik Sandholm
TPS kipparituoppi Mikael Huldén
Åbo Lamps pokal Carla Manne
Svenska hederskannan Tor von Zweygbergk

Följande personer har tilldelats förtjänsttecken:

Första förtjänsttecken Jonas Krogell
 Manne Carla
Hederstecken i silver Sara Huldén
 Mikael Huldén
 Joakim Nordling
 Gustav Lindqvist
Sällskapets bordsflagga Scoutkåren pojkarna
Åboland sjökort Jerker Björkqvist
Gamla TPS banor TPS

 ☐ Bryggtalko. Foto: Sara Huldén
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Ekonomi 

Räkenskapsårets resultat för år 2020 visar en vinst på 17 314,69 €. 

Summan av främmande kapital minskade från 33 327,59 € år 2019 till 24 
847,35 € år 2020. Skulder från kreditinstitut minskade från 28 174,48 € år 
2019 till 17 362,04 € år 2020. Lånen har amorterats enligt plan. Fastigheten 
Marholmsudden (Tjuvö) är pantsatt som säkerhet för lånet.

Beckholmens hamnanläggning har avskrivits planenligt med 5.745,18€. 
Lagervärdet på ASS artiklar uppgår till 6 827,95€.

 ☐ Jollekurs. Foto: Jonas Krogell
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HögvAtteN i februAri 2020

I Februari 2020 orsakade kraftiga vindar väldigt högt vatten i Åbo-regionen. 
I hamnen på Beckholmen steg vattnet så högt att det rann över kajkanten till 
parkeringen där båtarna stod förvarade på sina bockar. 
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beckHolMeN 2030

Under hösten 2020 var det en grupp medlemmar som konstaterade att det inom 
föreningen och speciellt på Beckholmen finns en stor mängd projekt som alla 
går hand i hand med varandra. Som några exempel så behöver mastkranen 
behöva förnyas, kajen förbättras, muren mot restaurangen håller på att falla 
ihop och behöver rätas upp och mycket mera. För att skapa en helhet av det 
hela startades projektet Beckholmen 2030. 

Projektgruppen jobbar med att sammanställa vilka projekt som är aktuella, i 
vilken ordning de behöver göras och vad det betyder finansiellt. Målsättningen 
är att skapa en Projektportfolio som innehåller visuella 3D skisser samt rit-
ningar hamnnen & pavliongen samt alternativa lösnigar till de olika projekten. 
På detta sätt kan projektgruppen kommunicera effektivt  med alla intressenter, 
såväl medlemmar av föreningen, tjänstemän, finansiärer samt projektentrepre-
nörer.  Namnet Beckholmen 2030 kommer från att målsättningen satts till att 
omfattningen skall vara klar i sin helhet år 2030 och ge föreningens hemma-
hamn samt klubbhus ett rejält ansiktslyft för de kommande 155 åren!

Projektgruppen tar gärna emot idéer, synpunkter, kritik samt stora donationer!

I projektgruppen ingår 

Mikael Huldén 040-5810039
Joakim Nordling Richard Ramberg
Daniel Lähde  Frank Schauman
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Ass flAggfester

Varje år inleder ASS seglingssäsongen med en fest där flaggan hissas och 
avslutar med fest där flaggan halas. Festerna arrangeras i paviljongen på 
Beckholmen. Det är en trevlig tillställning där föreningens medlemmar har 
möjlighet att lära känna varandra. Det bjuds på festlig middag, på flagghal-
ningen vanligen kräftor, och stämningen är på topp. Under middagen ljuder 
snapsvisorna, och efteråt blir det dans till levande musik. Alla medlemmar, 
gammal som ung är välkomna att delta i festligheterna!

Flagghissning 8.5.2021
Flagghalning 18.9.2021
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MiNNesorD till 
”stigo” 

f. 31.1.1943 – d. 4.1.2020

Hedersledamoten kommodo-
ren Stig Olof Mikael Röberg har 
seglat vidare till lugnare vatten 
bortom horisonten. Vi minns 
honom alla som en vänlig och 
alltid så hjälpsam stadig fyr 
inom sällskapet. 
Segling betydde sommar för 
Stigo, först med femman ”Linda” 
och senare med Albin Cirriusen 
”Irene”. Familjen betydde mycket 
för Stigo, både frun Monica och 
sonen Björn med familj. Han 
brukade skoja att frun Monica 
var ”his masters voice”. 

Stigo kom med i styrelsen 1994 som ordförande för seglingsnämnden, denna 
post behöll han i 20 år. Han valdes inom kort till II vicekommodor och sedan 
I vicekommodor och tog över sällskapets roder som kommodor 2007 - 2012. 
Han ställde alltid upp oberoende om det gällde hamnen, klubbhuset, utham-
narna, juniorverksamheten, allmogeseglingar, kappseglingar – ja, allting inom 
ASS. Han gav också sin prägel åt ASS 150 års historik. Han fungerade som 
Svenska Kryssarklubbens kontaktperson i 20 år. Sällskapet visade sin tack-
samhet genom att kalla Stigo till hedersledamot under jubileumsåret 2015.        
Vi bevarar honom i gott minne och när vi snart igen kryssar på Erstan tycker 
jag vi skänker honom en stund av åtanke. 

Markus Blomquist, ex-kommodor



39

ÅbolANDs skärgÅrDsstiftelse
Skriven av Christoffer Taxell

ASS-medlemmar, lika väl som andra vänner av Åbolands skärgård, har vid 
besök på Brännskär i södra Nagu de senaste åren kunnat se att ön igen är en 
levande skärgårdsö – med fasta boare: fyra vuxna och två barn. 
Att det är så beror på Åbolands skärgårdsstiftelse och handlingskraftiga 
människor. 
Själv hade jag, liksom många andra, på 1970- och 1980-talet seglat till 
Brännskär, då med fast bosatta som bott och skaffat sin utkomst där hela sitt 
liv. Men i början av 2000-talet hade också den ön sett en utveckling, alltför 
vanlig i skärgården, där ljusen i husen småningom slocknat och båthus och 
bryggor blivit tomma. 
Där en viktig orsak till att Åbolands skärgårdsstiftelse kom till år 2008. Finska 
Hushållningssällskapet, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden och dåvarande 
Region Åboland var grundarna. Ekonomiskt stöd kom från Konstsamfundet, 
Stiftelsen för Åbo Akademi och Svenska Kulturfonden. Men framförallt hade 
stiftelsen i sin styrelse människor med ett genuint intresse för saken som job-
bade aktivt – utan ersättning. Första ordförande ända till sin sorgliga bort-
gång var Houtskärsbon Bengt Backman, en stor skärgårdsaktivist under 

 ☐ Korpoström - där vägen slutar och havet börjar. Åbolands skärgårdsstiftelse är majoritetsägare 
i fastighetsbolaget som äger Skärgårdscentrum Korpoström. Foto: Tatu Lertola
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många decennier och, för övrigt, kallad medlem av ASS och flitig deltagare i 
Bolofssunds allmogeseglingar.
Småningom har mycket aktiva deltidsanställda kommit till. Själv har jag varit 
med i styrelsen först de senaste åren så jag vågar göra en bedömning av hur 
grunden har lagts.
Brännskär är en illustration av Skärgårdsstiftelsens uppdrag att ”verka för en 
levande skärgård genom att främja och stödja möjligheterna för fast boende 
i och inflyttning till skärgården”. På Stiftelsens initiativ köptes ungefär halva 
Brännskär tillsammans med Ab Svenska Småbruk och egna hem. Stiftelsen 
har en ägarandel på 10 procent, men sköter i huvudsak ägarrollen. Efter kö-
pet bjöds byggnader och mark ut att arrenderas. Nu sjuder ön igen av aktivi-
tet: gästhamn, uthyrningsstugor, mat och café, båtbyggeri, kulturaktiviteter, 
lägerskolor m.m. 
Skärgårdscentrum i Korpoström som invigdes 2005 har utvecklats till ett vik-
tigt centrum för skärgårdsrelaterad verksamhet, marinbiologisk forskning, ut-
ställningar, kulturaktiviteter, kurser m.m. Skärgårdscentrum är också en viktig 
gästhamn med restaurang, hotell och matbutik. För några år sedan donerade 

 ☐ Semesterstämning i Korpoström. Åbolands skärgårdsstiftelse är majoritetsägare i fastighetsbolaget 
som äger Skärgårdscentrum. Foto: Korpo Sea Jazz 



41

Akademistiftelsen sina cirka 70 procent av ägarbolaget till Skärgårdsstiftelsen. 
Pargas stad och Forststyrelsen är de andra ägarna. 
Efter att i några år på ön Björkholm i södra Pargas ha arrenderat en omfat-
tande stuguthyrningsverksamhet av Kurt och Gurli Kronehag, på ön fast bo-
satta skärgårdsföretagare, fick Skärgårdsstiftelsen i fjol ta emot en enastående 
generös donation. Kronhags donerade sin stugby med kringliggande mark åt 
stiftelsen. Ett inflyttat yngre par driver för stiftelsens räkning sedan några år 
verksamheten med goda relationer till Kronehags. 
På Hitis Rosala finns en skola som börjar lida brist på skolbarn. Boarna på ön 
föreslog att Skärgårdsstiftelsen skulle köpa den gamla småskolan på Rosala så 
att den kunde bli bostad och locka barnfamiljer att flytta in. Kommunen sål-
de, Konstsamfundet och Kulturfonden bidrog och nu väntar den renoverade 
småskolan på nya boare – och skolan på barn. 
Det finns alltså en hel del konkret och positivt att peka på. Stiftelsen får allt 
emellanåt olika förslag om projekt vi kunde engagera oss i, eller fastigheter och 
verksamhet vi kunde ta över. Vi har själva ständigt ”radarn på”. 

 ☐ Semesterstämning i Korpoström. Åbolands skärgårdsstiftelse är majoritetsägare i fastighetsbolaget 
som äger Skärgårdscentrum. Foto: Paul Söderholm
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 ☐ Vacker vardag på Brännskär - året om. Foto: LivingArchipelago

 ☐ Liv på Brännskär året om. Här släpar Linus Söderlund och Simon Strömsund ved. Foto: 
LivingArchipelago
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Men det finns en stor begränsning. Stiftelsen har nästan inga ”egna pengar”, 
utan för varje nytt projekt måste vi gå med bössan i hand. Att Stiftelsen erhål-
lit stora donationer främst i form av fastigheter är vi mycket tacksamma för. 
Det visar att verksamheten vunnit förtroende, men det gör samtidigt, lite pa-
radoxalt, att behovet av penningmedel ökar. 
Den som seglar omkring i vår skärgård ser att det finns öar, hemman och verk-
samheter som, för att kunna leva vidare, vore i behov av en ägare som kunde 
främja fast bosättning. Jag tror att många delar synen att skärgård inte bara 
är öar, holmar och hav utan också människor som bor och verkar i samklang 
med de krav natur och miljö ställer. Med all respekt kan skärgården inte bara 
befolkas av fritids- och båtfolk.
Information om Åbolands skärgårdsstiftelse och de olika verksamhetsplatser-
na hittar Du på nätet på www.abolandsskargardsstiftelse.fi 
www.skargardscentrum.fi
www.brannskar.fi
www.visitbjorkholm.com
Stiftelsens hemsida berättar också om hur Du kan dra sitt strå till stacken. 

 ☐ Liv på Brännskär året 
om. Ida Törnroos vinkar 
från bryggan. Foto: 
LivingArchipelago
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jollekurser
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kansliet@airistosegelsallskap.fi 0400 620 524 www.airistosegelsallskap.fi
  
 

 

 
Vill du understöda ASS nya Zoom8 jollar? 

 
Segling är en fin hobby för gammal som ung. I nuläget har ASS ett antal optimistjollar som används 
väldigt aktivt av föreningens juniorer. När barnen växer ur jollarna finns det i nuläget ingen 
fortsättning inom föreningen. Till den kommande säsongen kommer nya Zoom8 jollar att 
införskaffas. Zoom8 jollen är ett passligt följande steg från optimistjollen. 
 
Vill du understöda en jolle och samtidigt få ditt företags logo tejpad på jollen?  
 
En ny jolle kostar 4500€. Understöder du en hel jolle tejpas företagets logo på jollens båda sidor, 
understöder du en halv jolle kommer logon på ena sidan. 
 
Aboa advest och Oceanvolt understöder en jolle och utmanar nu dej att göra det samma! 
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ASS
Seglingskurs

Kom med och prova på
segling och lär dig grunderna

för segling i skärgården.
24.5 Teori
25.5 Segling
26.5 Segling
27.5 Segling
Klockan 17-21

ASS Beckholmen
(Valfångargatan 10, 

20900 Åbo)
Plats

Kurspris

www.lyyti.in/Seglingskurs2021

Mikael Lindberg (Coach)
0440281342

mikael.lindberg97@gmail.com

Tid

160€
150€ för medlemmar

Anmälan

Frågor
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seglA äveN Du MiljöMeDvetet!
Text av Håll Skärgården Ren

Miljövänligt båtliv är på allas vårt ansvar. Håll Skärgården Ren påminner om 
viktiga saker som vi alla kan lägga uppmärksamhet till när vi rör oss till havs. 
Båtlivet fokuseras till några veckors tid och utrymmet vi rör oss på begränsas 
mycket till farleder och utnämnda hamnar.

Ta hand om ditt avfall när du åker båt

När vi rör oss till havs är det viktigt att försöka undvika skapandet av onö-
digt avfall. Börja minskningen av avfallet redan i butiken genom att välja pro-
dukter som är så lite inpaketerade som möjligt. Om möjligt, packa maten i 
hållbara och tvättbara lådor. Avfallssortering är enkelt även på en båt, och i 
många hamnar finns det sorteringsanläggningar för avfall. Vid HSR:s Roope-
avfallsplatser finns det vanligen sorteringskärl för glas-, metall- och pappers-
avfall. Bioavfall och plast samlas än så länge endast på få ställen, men även de 
blir allt vanligare. Bioavfall får inte lämnas i torr toaletterna.

Vi håller även stränderna skräpfria med hjälp av städtalkon

Det vanligaste skräpet som hittas på finska stränder är plastskräp och cigarett-
fimpar, som sönderdelas till mikroplast när de hamnar i vattnet. Dessutom löses 
skadliga kemikalier upp från fimparna. HSR Siisti Biitsi -program uppmunt-
rar alla medborgare att organisera sina egna städ talkon på valfria stränder. 
Förutom att samla in skräp på talkona kan man  göra en rapport på vad som 
har hittats. Rapporten görs endera via Siisti Biitsi Appen eller med hjälp av en 
blankett. Rapporteringen ger viktig information om skräp läget på de finska 
stränder, vilket gör det möjligt att förhindra nedskräpningen redan i  början 
av processen. Mer information hittas på: siistibiitsi.fi.

Töm toalett avloppsvattnet i en tömningsstation

Avloppsvattnet från båtfarare belastar naturen, särskilt i hamnar och grun-
da vikar. Urin är rik på kväve och fosfor, vilket är illa för växtligheten. Släpp 
därför inte ditt toalettavfall i vattnet, utan använd en sugtömningsstation. 
En sugtömningsstation hittas i nästan varje gästhamn. HSR har totalt cirka 
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30 flytande sugtömningsstationer som du kan hitta tillsammans med de an-
dra Roope-tjänster på föreningens mobilvänliga Roope-karta: roopekartta.fi.

Undvik att måla båtens botten med giftfärg

Ingredienserna i de antifoulingfärger eller så kallade giftfärger som används 
på båtens botten är bland annat koppar, zink och organiska föreningar. De är 
skadliga för Östersjöns organismer och i synnerhet för några få viktiga organis-
mer, såsom blåstången, och därmed för hela Östersjöns ekosystem. Det finns 
alternativa färger som är bättre att använda. Dessutom kan man istället  tvät-
ta båtens botten under sommaren eller lyfta upp båten när den inte används. 
Båtens botten kan tvättas med antingen en högtryckstvätt på en tvättplats eller 
i en borsttvätt. Två eller tre tvättar om sommaren räcker för att hålla bottnet 
rent. Hangös östra hamn har en fast borsttvätt, som lämpar sej för segelbåtar. 
Båtens botten kan också tvättas av entreprenör som åker omkring och sköter 
jobbet med hjälp av en trailer.
Bekanta dej med Rocco-tjänsten som HSR erbjuder sina medlemmar.  Den 
meddelar dej per SMS när havstulpanerna börjar fästa sej i skärgårdshavet. 
När larverna har fäst sej kan de enkelt tas bort från bottnet av båten under ett 
par veckor: pidasaaristosiistina.fi/roope-palvelut/rocco-palvelu.

Använd miljövänliga rengöringsmedel

Vid rengöring av båt, diskning och personliga rengöringsmedel, bör ämne-
nas miljöpåverkan beaktas. Välj alltid ett fosfatfritt tvättmedel när du rör dej 
till havs, eftersom fosfater övergöder havet. Tvätta disken i land, helst på en 
tvättplats. Om det inte finns någon i närheten, häll tvättvattnet i marken så att 
näringsämnena filtreras ut och inte rinner direkt ut i vattnet. Tvätta inte heller 
dej själv direkt i havet med tvål eller schampo.

Bli medlem i HSR och utmana även andra medlemmar i klubben att bli 

medlemmar

HSR upprätthåller bland annat ett omfattande nätverk av avfalls sorterings-
stationer, torrtoaletter, samt sugtömningsstationer i skärgården och sjöarna. 
Dessutom arbetar föreningen för att förhindra nedskräpning, kemikalisering 
och övergödning. Bli medlem så hjälper du till att skydda vår båtmiljö: pida-
saaristosiistina.fi/liityjaseneksi.
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kAppsegliNgsresultAt 2020

Mustfinnö 19-20.9

FinRating 1

1 Dat vor et X-332 Esa Mach ASS
2 Windrose Dehler 34 DD Henrik Sandholm ASS
3 FinX Xp38 Timo Kairama TPS
4 Vixen X-35 Juho Hellman TPS
5 Äxy X-37 Antti Nieminen TPS
6 Xanóna X-35 Janne Lehto TPS
8 Iroquois Int 8mR Hasse Karlsson ASS

FinRating 2

1 Pimu Ridas 31 Mika Lahti NNV
2 Maverick J/24 Kalle Dahl TPS

Airisto Classic regatta – Baltic Classic Masters, 23-26.7

Int 5mR

1 Barbro Edu Lehtinen ASS 
2 Maribell Mikke Stelander HSS 
3 Blåvinge Jussi Korhonen HSS 
4 Eros Niki Timonen ASS 
5 Birgitta Juha Lökström M 
6 Eystra Jerry Hultin HSS 
7 Allida Jesse Kairama TPS 
8 Marianne Joakim Håkans ASS 
8 Lina Maria Mäkinen ASS 
10 Saga II Jari Ullakko W.N.Y.C 
11 Carola Pirkka Leino ASS 

 ☐ Gullkrona segling prisutdelning (Sara Kankaanrinta och Erik Nordenswan), Markus Blomquist
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5.5 M 

1 Trial Ville Harkke TPS 
2 Skylark Filip Blomquist ASS 
3 DB Kisen Sam Forsbom Dalsbruk Motor- och  
   Segelklubb

Int 6mR 

1 Sara af Hangö Henrik Tenström NJK 
2 Astrée III Ossi Paija HSS 
3 Antje Tom Jacoby HSS 
4 Merenneito II Eero Kairamo ASS 
5 Lisbeth V Ted Shauman NJK 
6 TOY Juha Salonen IPS-ISS 
7 Puckie Markus Blomquist ASS 
    

8mR    

1 Sphinx Antti Toukolehto ASS 
2 Iroquois Hasse Karlsson ASS 
    

Baltic Classic Masters

1 Hambo Martin Still HSS 
2 Hui-hai II Jouni Hurskainen HSS 
3 Pam Santtu Parikka HSS 
4 Friendship II Hilding Mattsson NJK 
5 Skua Lasse Pipping ÅSS 
5 Tosca Heikki Häyhä HSS 
5 Hai heels Katri Saarenheimo HSS 
5 Albertina Deniss Lazarevs KJK 
5 Sjöhäxan Tapio Keiramo Stormy fellows ry 
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Airisto Classic Archipelago

1 Pam Santtu Parikka HSS 
2 Friendship II Hilding Mattsson NJK 
3 Tosca Heikki Häyhä HSS 
4 Iroquois Hasse Karlsson ASS 
5 Hui-hai II Jouni Hurskainen HSS 
6 Astrée III Ossi Paija HSS 
7 Sphinx Antti Toukolehto ASS 
8 Hambo Martin Still HSS 
9 Skua Lasse Pipping ÅSS 
10 Sjöhäxan Tapio Keiramo St 
11 Hai heels Katri Saarenheimo HSS 

Gullkrona segling (15 deltagande båtar)    

1 Hambo Martin Still HSS 
2 Iroquois Hasse Karlsson ASS 

STOJ segling 9.9.2020    

1 Dat vor et Esa Mach  
2 505 Kaj Lindfors  
3 FIO Mikael Huldén  
4 Aino Jan Wennström  
5 Nicole Gustav Linqvist  
6 Arion Scoutkåren pojkarna  

Optimister

1  Emil Krogell  
2  Markus Lindfors  
3  Ted Holmström  
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Viittakari cup 19.5-1.9.2020

FR 1

4 Dat wor et Esa Mach ASS
8 deltagare   

FR 2

4 Milou Seppo Kaskimäki ASS
13 deltagare

Airisto Regattan 14-16.8.2020

505

1  Kaj Lindfors ASS 
7 deltagare   

Zoom 8 

14  Casimir Granvik ASS 
19 deltagare   

Ursuit cup 1.4 - 16.9.2020   

Zoom 8   

1  Casimir Granvik ASS 
7 deltagare   

Optimist

6  Emil Krogell ASS 
8  Marcus Lindfors ASS 
11 deltagare
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MustfiNNö kAppsegliNgeN

18-19.9.2021

Mustfinnö kappseglingen för långfärdsbåtar seglas enligt FinRating-
handikapregeln. Kappseglingen är öppen för alla segelbåtar som uppfyller 
FinRating-regeln. Seglingarna arrangeras på Erstan. På lördagen 18.9. seg-
las tre windward-leeward seglingar på norra Erstan och på söndagen 19.9. en 
medellång skärgårds kappsegling med start och mål vid Viittakari.

Första start vardera dagen kl 11.00.

Anmälan senast 10.9. på nätet via Manage2Sail

Deltagaravgift 50,-
 
Som kappseglingshamn fungerar ASS hamn  på Beckholmen där också skep-
parmötet hålls fredagen den 17.9.2020 kl 18.00. Under skepparmötet delas 
seglingsföreskrifterna ut.

Tilläggsuppgifter från kansliet: kansliet@airistosegelsallskap.fi

 ☐ Mustfinnö. Foto: Markus Blomquist



56

Airisto clAssic regAttA

29.7 - 1.8.2021

Regattan är en del av Baltic Classic Masters - tävlingsserien.
Regattahamnen ligger vid anrika Åbo Båtvarv hamn.
Till regattan kan båtar tillhörande följande klasser delta:
En klassisk segelbåt byggd före år 1970 i trä eller nitad stål
8mR
6mR
Int5m
5.5m

Program
28.7. Regattahamnen öppnas. Registrering & Welcome Party
29.7. Första Regattadagen. 
30.7. Andra Regattadagen.
31.7. Tredje Regattadagen. Regattadinner vid varvet.
1.8. Gullkrona Seglats med kvällsprogram

Frågor gällande tävlingen till tävlingsarrangören, kansliet@airistosegelsall-
skap.fi
Anmälning via Manage2Sail
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115:bolofsuND AllMogekAppsegliNg

Kittuis, Houtskär 
11.7.2021

Söndagen den 11.7 är det dags för den 115:e Bolofssunds allmogekappsegling.

Starten går ca klockan 13 vid Häplot sund (Kittuis färjfäste).

Skepparmöte hålls vid Kittuis Camping & Caravan, på tävlingsdagen klockan 
12.00. Då delas också seglingsföreskrifterna ut.

Kom med och upplev ett av de äldsta och finaste skärgårdsevenemangen.

Seglande gäster kan ta iland på Häplots norra sida. Bryggan vid Kittuis Camping 
& Caravan passar endast mindre motorbåtar.

Anmälningar och tilläggsuppgifter: Hasse Karlsson, 040 519 5247

 ☐ Bolofsund allmogesegling. Foto: Markus Blomquist
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viittAkAri cup

25.05 - 31.08.2021

TPS arrangerar tillsammans med ASS kvälls kappseglingar för kölbåtar enligt 
FinRating-regeln på norra Erstan. 

Kappseglingarna ordnas åtta tisdagskvällar: 25.5, 1.6, 8.6, 15.6, 10.8, 17.8, 24.8 
och 31.8.

1 start/kväll. Första varningssignal kl. 18.20.

Anmälan och seglingsföreskrifter hittas på Manage2Sail.com. Dessutom görs 
anmälan till seglings nämnden varje gång före start.

 ☐ Viittakari. Foto: Markus Blomquist
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ursuit cup

I Åbo samlas lättbåtarna på onsdagskvällar från medlet av maj till medlet av 
september (med paus i juli) på fjärden mellan Stora Bocken och Viittakari 
för den traditionella onsdagstävling serien. Cupen ordnas som ett samarbete 
mellan TPS och ASS.

Klasserna i Ursuit Cup är Optimist, Zoom8, E-jolle, Laser radial, Laser stan-
dard, Snipe, 606 och Finnjolle. 

Starten för den första klassen går kl 18.30 och det seglas vanligtvis tre starter 
per kväll. På Ursuit Cup seglas en kryss-läns bana två varv.

Ursuit Cup är ett lämpligt första steg för de yngre juniorerna att prova på kapp-
segling efter att man övat liknande starter under kvällsträningarna. Under 
Ursuit Cup är det tillåtet för coacherna att ge råd åt en optimistjolleseglare 
som är första gången med eller som verkar bli efter de andra. På så sätt är ste-
get inte så stort för den blivande kappseglaren och då de hålls med de andra 
lär de sig även se hur de mer erfarna seglarna gör för att få sina båt att gå for-
tare och för att lära sig hålla rätt kurs på kryssen.

 ☐ Ursuit. Foto: Markus Blomquist



60

stojsegliNg

8.9.2021

Stojsegling är ett lättsamt kappseglingsarrangemang utgående från klubbham-
nen i Beckholmsviken och seglas beroende  på vindförhållandena runt Lilla 
Bocken eller Stora Bocken i valfri riktning. Resultaträkning enligt modifierad 
och förenklad FinRating-regel utan spinnaker. I tävlingen ingår ett eller flera 
tävlingsmoment på land samt inmundigandet av en butelj maltdryck.

Mera info om tävlingsregler fås på skeppar mötet före start. Före mötet får be-
sättningen sätta men ej hissa segel och båten skall vara normalt förtöjd.

 ☐ Stojsegling. Foto: Markus Blomquist
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eros fiN-11

Ritad av: Tore Holm
Byggd: Blekholmens Båtvarv, 1937 
Förening: ASS
Hemmahamn: Ruissalon Telakka

Eros, är numera även känd som Eros von Knaab. Femman är ursprungligen 
planerad och byggd åt släkten von Rettig. Båten bytte ägare på 60-talet, men 
Cyril von Rettig köpte tillbaka den till ursprungs släkten på 90-talet

Från och med säsongen 2019 är Eros en viktig del av @ruissalosailing teamet 
som fungerar på Åbo båtvarv. Flera personer har de senaste åren fått segla en 
femma för första gången ombord på Eros. Tack vare @ruissalosailing har nu 
Eros återvänt till tävlingsbanorna. Tre unga seglare bestämde sej för att delta i 
Airisto Classic Regattan 2019 utan desto mera träning och utan erfarenhet av 
träbåtar. De blev så förtjusta i träbåtens charm, elegans och stämning, att de 
började rusta Eros för tävling med säsongen 2020 ranking tävlingar som mål. 
Eros charmiga lås och träknapar byttes till moderna lås och mässing blocken 
byttes mot Harken. 

Enligt Eros pojkar har de seglat bästa resultaten i svaga vindar, med varker Eros 
eller besättningen är rädd för vind! Gänget är minsann självsäkra. 

Följ Eros på Instagram @int5eros
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MArHolMsuDDeN, tjuvö  N60°18’60’’ o21°10’00’’
Norr om Skiftet, på Tjuvö finns ASS utehamn. Föreningen äger den 
södra udden av holmen, Marholmsudden. På udden finns en ponton-
brygga och bojar som man kan förtöja vid, samt en bastubyggnad och 
utedass. Bastubyggnaden rymmer ett sällskapsrum med öppen spis.

Nyckel till stugan kan köpas från kansliet av medlemmar och skep-
pare till en besiktigad båt.

Avgifter:  Nyckel 25€ Bastuavgift:  Vuxna 3€, barn 1€

 ☐ Tjuvö. Foto: Sara Huldén
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lAMMkläppeN, korpo N59°58’75’’ o21°36’61’’

Lammkläppen är ASS utehamn och finns i södra Korpo inte långt från Aspö. 
Holmen är en vackert karg med utsikt över horisonten. På holmens norra sida 
finns en väl skyddad vik med till största del djupa stränder som är lätta att an-
göra. I viken finns en boj och bergspringar som kan användas för förtöjning. 
Det enda som finns på holmen är ett utedass och en flaggstång.

 ☐ Lammkläppen. Foto: Jussi Santala
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terrAsseN MAt & bAr

Även denna sommar kommer Karin och Linus fungera som krögare för 
Terrassen Mat & Bar. Vi erbjuder en lättsam och pigg miljö där gästerna kan 
komma för att njuta av smakfull mat och drinkar medan de får njuta av de 
vackra vyerna över havet. 

Terrassens sommarmeny består av smakfulla skärgårdstapas, plockmat, frä-
scha sallader och plåtbröd - precis det man vill ha en varm sommardag. Vi 
har även vegetariska, veganska, glutenfria och laktosfria alternativ så att alla 
hittar något att äta.

Dessutom kommer vi som vanligt ordna en hel del musikevenemang under 
veckosluten, allt från trubadurer till live-band. I år kommer vi även att ordna 
Rise & Shine - träning & frukost, ett koncept som blev populärt redan ifjol. 
Följ med oss på våra sociala medier för att se vad vi har på gång.

Naturligtvis vill vi hålla kvar skärgårdsstämningen på Terrassen eftersom den 
stämningsfulla miljön är det unika med stället.

Terrassen är det perfekta stället för att ordna somriga fester, eftersom den rym-
liga ljusa salen rymmer upp till 120 gäster. Dessutom öppnar sig vår terrass 
ut mot havet och Åbos vackraste solnedgång, så tveka inte att boka in som-
marens fester hos oss. 

Hoppas vi ses i sommar på Terrassen!

Hälsar Karin & Linus

www.barterrassen.com
barterrassen@gmail.com
Facebook: Terrassen Mat & Bar
Instagram: barterrassen
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 ☐ Lammkläppen. Foto: Jussi Santala
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