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I sommar kommer restaurang ASS Paviljong få ett nytt namn, en ny image och en 
ny sommarmeny. Det nya namnet är 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, fräscha 
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 ordna en hel del musikevenemang i sommar under veckoslu-
ten, allt från trubadurer till live-band. Följ med oss på sociala media för att se vad 
vi har på gång.
Naturligtvis vill vi hålla kvar skärgårds- stämningen på Terrassen, eftersom den 
stämningsfulla miljön är det unika med stället.

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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kommodoren hAr ordet
År 1909, dvs för 110 år sedan, hittar vi i ASS årsbok följande ordningsregel 
för ASS paviljong; ”Paviljongen är från den 1 juni till den sista september till-
gänglig endast medlemmar i sällskapet, vilka en var dock är berättigad att ef-
ter behag dit medtaga fruntimmer ävensom främmande personer från orter 
utom Åbo.” Detta låter mycket malplacerat i dagens värld, men jag vill att ni 
alla tar er lite tid och tänker på ASS paviljong och vad den betyder för er? Vad 
har ni för minnen från evenemang som ni varit med om? Sällskapet har sat-
sat och kommer att satsa ännu mer på paviljongen och hela omgivningen vid 
Beckholmen för att vi skall trivas. I år drivs paviljongen av Karin Eklund och 
Linus Korkea-Aho under namnet TerrASSen Mat & Bar (barterrassen.com). 
Karin är känd i Åbo genom sin dansstudio KDC. Det kommer att bli fler eve-
nemang än tidigare och en lite mer ungdomlig prägel. Paviljongen öppnar den 
12. maj med morsdagsbrunch. Paviljongen med dess yachtklubbsatmosfär ska 



4

kännas för oss alla som vårt sommarparadis inne i Åbo. Jag hoppas faktiskt att 
ni överväger kraftigt att arrangera era familjefester, företagsevenemang, seg-
lingskvällar och andra sammankomster på Beckholmen. Nu är ju TerrASSen 
öppen för alla, fastän det skrevs annorlunda årsboken från 1909, så ta med er 
vänner från när och fjärran till vår paviljong. 

Hela sällskapet har genast från årets början fått en fartfylld start. Sara Huldén 
tog över som verksamhetsledare efter Michael von Hellens och kansliet kun-
de flytta in i nyrenoverade utrymmen på Gillesgården. Kansliet delas nu med 
Röda korset och detta ser ut att fungera fint. Vi har nya styrelsemedlemmar 
som genast tagit aktiva roller inom ASS, Lisen Björkqvist som juniorchef och 
Joakim Nordling som intendent. För att göra Beckholmen ännu vackrare har 
flera talkon arrangerats. Det visar att det ännu finns krafter för att ta hand om 
det gemensamma. 

Hamnen har i år ett par lediga platser, så ifall av att ni vet någon som behöver 
en fin båtplats så ber jag er att vara i kontakt med hamnkapten Kalevi Fält. En 
orsak till dessa platser är den klassiska seglingsverksamhet som vi startat upp 
tillsammans med Åbo Båtvarv. Den går ut på att vi har samlat ihop en del fem-
mor, sexor, åttor som kommer att användas till att få ut flera nya och gamla 
seglare på Erstan. Dessa klassiker kommer att ha Åbo Båtvarv på Runsala som 
hemmahamn. Ifall intresse finns att komma med och segla kan ni vara i kon-
takt kansliet. I år seglas Airisto Classic regattan den 18-21.7 med Åbo Båtvarv 
som regattahamn och avslutas med en seglats till Gullkronan.  

Med dessa ord önskar jag alla medlemmar en fin och solig sommar. 

Markus Blomquist
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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
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styrelse och funktionärer

ASS STYRELSE 2019

Kommodor
Markus Blomquist 
040 821 0419 
markus.blomquist@fp-pigments.com

II Vicekommodor, Hamnkapten
Kalevi Fält 
045 139 7673 
kalevi.falt@pp1.inet.fi

I Vicekommodor, Skattmästare
Kaj Lindfors  
050 367 2412 
kaj.m.lindfors@gmail.com

Sekreterare
Mikael Huldén 
040 5810039 
mikael@princess.fi
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Intendent
Joakim Nordling 
040 065 0218 
jonordli@abo.fi

Medlem
Esa Mach 
040 501 7118 
esa.mach@gmail.com

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

Kappseglingschef
Hasse Karlsson 
040 519 5247 
hasseka@utu.fi

Medlem
Tor von Zweygbergk 
0500 453 391 
tz@land-ohoi.fi
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AvgifternA 2019

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 
 - längd under 6,0m 120,00 
 - 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 
 Septikavgift (engångsavgift) för båt med båtplats  
 och septiktank 60,00 
 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 
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 Bockavgift, bock som måste lyftas med kran v. avg. 
 Bockavgift, bock som inte kan fällas ihop v. avg.

Gästplatser
 Gästplats/ dygn 15,00 
 Gästplats > 7 dygn /dygn 10,00

Båtavgifter
 Inregistrering och grundbesiktning vart 5 år 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
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försäljningsArtiklAr 2019
 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 
 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 
 Sångbok  10,00

 Böcker

  5,5m Skylark  50,00

  Våghalsarna på seglingsläger 25,00

 Snapsglas  5,00

 Gamla sjökort  
  tävlingsbanor (inramad) 175,00 
  skärgårdshavet (faksimiltryck) 20,00 
 Tjuvö nyckel  25,00
 ASS klistermärke till båten  10,00

 ☐ Hamnen. Foto: Markus Blomquist
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kommitteér

Hamn 
Kalevi Fält, ordf.
Tor v. Zweygbergk
Pekka Kauranne
Ari Salonen
Mikael Huldén
Seppo Kaskimäki
Joakim Nordling

Junior
Elisabeth Björkqvist, ordf.
Jonas Krogell
Sara Huldén
Oskar Lindberg
Kaj Lindfors

Besiktning
Mikael Huldén, ordf.
Kaj Lundström
Joakim Nordling

Elias Skrifvars
Norbert Agte
Jesper Broo
Olof Malmström
Peter Rönnberg
Tor von Zweygbergk

Kappsegling
Hasse Karlsson, ordf.
Esa Mach
Markus Blomqvist
Gustav Lindquist
Mikael Lindberg

Hederstecken
Kaj Lindfors, ordf.
Markus Blomquist
Kalevi Fält
Stig Röberg

Nöjes
Sara Huldén

Gosmo Print

Tryckeritjänster

www.gosmo.fi
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Ass progrAm 2019
 Vintern: Juniorträningar en gång i månaden
  Kappseglings klubbkvällar på pub OLD  
  BANK (en gång i månaden jan.-april)
 12.1.  Sjösäkerhetsskolning, St Karins simhall
 11.3.  Vårmöte, Gillesgården
 Maj juniorerna börjar träningarna (2 nivå  
  grupper á 2 träningar/vecka) 
 10-11.5.  Sjösättning
 14.5. Vårtalko
 17.5. Flagghissning
 Maj- juni Studerande- och Lady Sail seglingskurser
 Maj-september ASS juniorer deltar i optimist  
  ranking samt kadett serien 
 Maj-juni (ons) Ursuit-cup för lättbåtar
 Maj-september (ti) Purjebägit-cup för kölbåtar
 Juni-september Klubbmiddagar på restaurangen
 8-9.6. Tjuvö talko
 21-23.6. Eskader till Lammkläppen + talko
 Juni och Augusti Seglingskurser för juniorer och ungdomar
 14.7. Den 114:e Bolofsunds allmogekappsegling 
 18-20.7. Airisto Classic Regatta, Åbo Båtvarv som  
  regattahamn (Baltic Classic Masters,  
  klassiker inklusive 6mR, 8mR klasserna)
 21.7. Kappsegling till Gullkrona
 Augusti Ursuit-cup och Purjebägit-cup fortsätter
 9-11.8. Airisto regatta (lättbåtsregatta,  gemensamt 
  med segelföreningar i Åbo-trakten)
 5.9. Match racing med klassiker i samband av  
  Nordiska mötet i Åbo (Svenska Klubben)
 14-15.9. Mustfinnö regatta, Åbo Båtvarv  
  som regattahamn
 20.9. Flagghalning 
 3-5.10. Baltic Sea Cruising Network har  
  möte i Åbo (värd ASS)
 10.10. Junior jolle upptagning
 11-12.10. Båtupptagning
 31.10. Hamnen stängs 
 13.11. Höstmöte, Gillesgården
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besiktningsinformAtion 2019
Endast besiktigad båt är berättigad att använda ASS klubbflagga.

Besiktningen av båten indelas i grundbesiktning och årsbesiktning. 

Grundbesiktningen görs vart femte år samt då båten bytt ägare eller regist-
reringsförening. Dessutom utförs grundbesiktning om båtens besiktnings-
märkeskolumn blir full eller om man hoppat över en besiktningsgång. 
Grundbesiktningen görs i två steg, som skrovbesiktning med båten på land 
och som årsbesiktning med båten seglingsbar i sjön. Vid skrovbesiktning-
en granskas båtens skrov, styrinrättning, kraftöverföring och genomföringar 
samt motorn.

Årsbesiktningen utförs med båten fullt utrustad och i sjön. Då granskas ut-
rustning och anordningar som inverkar på säkerheten.

TEMA FÖR 2019 ÅRS BESIKTNING ÄR LUFTFYLLDA RÄDDNINGSVÄSTAR 
Som ett tema för årets besiktning är de uppblåsbara räddningsvästarna. 
Västarna bör kontrolleras årligen (enligt tillverkarens direktiv) och utförd 
service bör antecknas på västens kontrolltalong. För de uppblåsbara västarna 
bör finnas lämpliga reservdelar för varje väst ombord. En väst utan servicean-
teckning eller reservdelsförpackning godkänns inte vid besiktningen. I vissa 
modeller har man upptäckt att gasbehållaren skruvat upp sig med tiden. Det 
är skäl att kontrollera att behållaren är ordentligt fastskruvad, så att västen 
också fylls med gas, när det behövs. Dessutom bör västens täthet granskas 
(fylls med luft).

Vårens båtbesiktningar på Beckholmen sker följande kvällar:

Grundbesiktning vid Beckholmen:

måndag  6.5 (kl. 17.00-19)

Årsbesiktning vid Beckholmen:

torsdag         16.5.  kl. 17.30-19
torsdag         23.5.  kl. 17.30-19
tisdag            28.5.  kl. 17.30-19
torsdag         30.5.  kl. 17.30-19
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Vid Stormälö:

30.5  kl. 17-19 Meddela Kalevi om du vill besiktiga på Stormälö

Besiktningar utanför ASS klubbhamn bokas skilt per telefon till någon av be-
siktningsmännen. Besiktningar som utförs utanför ASS klubbhamn debiteras 
en extra avgift på 15 € vilket betalas direkt på plats.

Skrovbesiktning utförs före sjösättning och därför är det ytterst viktigt att i god 
tid kontrollera om din båt måste skrov besiktas inför denna säsong. 

Vi hoppas att båtägaren är väl förberedd inför besiktningstillfället så att vä-
sentlig utrustning samt dokument är framtagna och i sin ordning. Kolla när 
det är dags med grundbesiktning förrän båten sjösätts.

Avgifter:  Inregistrering / grundbesiktning  65,-

 Båtavgift 38,- (betalas av alla båtar som finns i ASS båtregister). 

 Årsbesiktningen är avgiftsfri då båten är registrerad i ASS.

Kontaktperson för besiktningsmännen är besiktningsnämndens ordförande:

Mikael Huldén, Tel: 040 581 0039  e-post: mikael(at)princess.fi

Besiktningsmännens kontaktuppgifter:

Mikael Huldén   ÅBO    040 581 0039
Kaj Lundström   ÅBO    044 797 9009
Joakim Nordling   ÅBO   040 0650218
Elias Skrifvars   ÅBO    050 3414890
Norbert Agte   NAGU/ÅBO  040 545 5609
Jesper Broo   HELSINGFORS  040 518 3515
Olof Malmström   ÅBO/ MARIEHAMN  050 556 6517
Peter Rönnberg   NAGU    040 534 7561
Tor von Zweygbergk   ÅBO/NÅDENDAL  050 0453391
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Airisto segelsällskAp i Åbo r.f. 
 
Årsberättelse 2018
Airisto Segelsällskaps i Åbo r.f. berättelse över verksamhetsåret 1.1.2018 – 
31.12.2018 given av styrelsen till vårmötet den 11 mars 2019.

Programmet 2018
Vintern Juniorträningar ett par gånger under vintern i  
 Impivaara längdåkningsspår och  Hirvensalo  
 slalombacke.
17.1, 14.2, 21.3, 18.4. Kappseglings klubbkvällar på pub OLD BANK
24.1. Kappseglingschefs och kappseglingsarrangörs möte  
 (TPS, Runsala)
3-4.3. Kappseglings skolningsveckoslut - Kappseglingsregel  
 seminarium, kappseglings- arrangörskurs och  
 kappseglingschefskurs. (TPS, Runsala)
7.3.  Båtliv och skärgården- skärgårdshavets panorama  
 (TPS, Runsala)
21.3.  Vårmöte på Runsala Varv
15.3. Båtliv och skärgården- 30 miles projektet och  
 gästhamnar i Estland (TPS, Runsala)
24-25.3.  Nationell kappseglingsdomarkurs (TPS, Runsala)
Maj Juniorerna börjar träningarna  
 (2 nivå grupper á 2 träningar/vecka)
11-12.5.  Sjösättning
14.5.  Vårtalko
18.5.  Flagghissning
Maj Studerande- och Lady Sail seglingskurser
Maj-september Optimist ranking samt kadett serien
Maj-juni Ursuit Cup lättbåtscup på onsdagar
Maj-september Purjebägit-cup för kölbåtar
Juni,augusti-september Sju seglingskurser för juniorer och ungdomar
15.7. Bolofsunds allmogekappsegling
25-28.7.  Baltic Classic Masters, Airisto Classic Regatta,  
 (klassiker inklusive 6mR, 8mR klasserna)
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29.7. Gullkrona seglingen
Augusti Ursuit-cup och Purjebägit-cup fortsättning
10-12.8. Airisto regatta (lättbåtsregatta, gemensamt med  
 segelföreningar i Åbotrakten)
15-16.9.  Mustfinnö regatta
21.9.  Flagghalning
4.10.  Junior jolle upptagning
5-6.10.  Båtupptagning
30.10.  Hamnen stängdes
7.11.  Höstmöte

Styrelsen
Styrelsen sammanträdde till 11 protokollförda möten under året.

Kommodor    Markus Blomquist
I vicekommodor och Skattmästare Kaj Lindfors
II vicekommodor och hamnkapten Kalevi Fält
Sekreterare    Mikael Huldén
Kappseglingschef   Esa Mach
Juniorchef    Oskar Lindberg
Intendent    Frank Schauman
Medlem    Hasse Karlsson
Medlem    Tor von Zweygbergk

Nämnder, kommittéer och funktionärer

Hamn

Kalevi Fält, Jarmo Koli, Mikael Huldén, Patrik Gustafsson, Tor v. Zweygbergk, 
Michael von Hellens

Junior

Oskar Lindberg, Markus Blomquist, Filip Blomquist, Jerker Björkqvist, Jonas 
Krogell, Mikael Avola
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Besiktning

Mikael Huldén, Norbert Agte, Jesper Broo, Kalevi Fält, Andreas Lundin, Kaj 
Lundström, Olof Malmström, Karl-Johan Mether, Joakim Nordling, Peter 
Rönnberg, Elias Skrifvars, Carl-Johan Åkerblom

Segling

Esa Mach, Patrick Lindqvist, Tor v. Zweygbergk, Oskar Lindberg, Markus 
Blomquist, Frank Schauman, Stig Röberg, Christer Söderholm, Kaj Lindfors, 
Hasse Karlsson

Info

Mikael Huldén, Michael v. Hellens

Nöjes

Kaj Lindfors, Sara Huldén

Utehamnar

Manne Carla

Klubbhus

Frank Schauman, Kalevi Fält, Tor v. Zweygbergk, Andreas Lundin, Sara Huldén

Medlemmar
Sällskapet hade vid årets slut 565 medlemmar, vilket innebär en minskning 
med 21 medlemmar från år 2017. Av medlemmarna var 6 hedersmedlemmar, 
13 kallade ständiga medlemmar, 162 ständiga medlemmar, 237 årsmedlem-
mar, 41 ungdoms medlemmar och 112  juniormedlemmar. 

Totalt fick sällskapet 31 nya medlemmar år 2017. 

Följande nya medlemmar har inskrivits:

Årsmedlemmar: Karsikas Maiju, Lamparelli Davide, Nyman Kristina, Sakselin 
Keijo, Salonen Ari
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Juniorer: Aaltonen Ada, di Iorio Frida, Ek Mathias, Gistö Alexander, Hollmén 
Aino, Kaituri Oliver, Karlsson Christian, Lagerlöf Edvard, Lamminen Anna, 
Lamparelli Alexander, Lamparelli Kristoffer, Lauas Enna, Lempainen Eero, 
Lundin Isabelle, Manell Sophie, Nyberg Stella, Piha Ilona, Saaristo Frida, 
Sorsa Jussi, Spohr Guido, Tunturi Topias, Ulenius Oskar, Wahlroos Max, 
Veräjänkorva Merelle, Willman Kira, Öhman Albin

Båtregister och besiktning
I sällskapets båtregister ingick 105 segelbåtar och 38 motorbåtar. Varav ca 
hälften besiktigades.

I maj och juni hölls officiella besiktningskvällar i klubbhamnen på Beckholmen 
samt även vid Stormälö. Föreningen har 12 besiktningsmän varav 8 är aktiva 
besiktare. 

Förbundet
ASS är medlem i Segling och Båtsport i Finland r.f. 

Förbundets kontakt till fältet sköts till stor del via medlemstidningen Nautic, 
samt via internet-sidorna. Förbundets medlemsföreningars medlemmar är 
delaktiga i förbundets kollektiva gruppolycksfallsförsäkring, som även omfat-
tar en ansvarsförsäkring för de enskilda medlemsföreningarna. ASS medlem-
mar representerades i följande kommittéer och nämnder. Tor von Zweygbergk 
var ordförande i hamnkommittén och medlem i båtsportkommittén. Markus 
Blomquist viceordförande för båtsportskommittén. 

Kappseglingsverksamheten
Säsongen inleddes med kappseglingar för lättbåtar, Ursuit Cup, på onsdags-
kvällar på banområdet vid Viittakari. Arrangemangen sköttes turvis av ASS 
och TPS från 9.5.2018 till 12.9.2018 med uppehåll i juli. ASS arrangemang 
sköttes av Markus Blomquist, Filip Blomquist, Michael von Hellens, Jonas 
Krogell, Oskar Lindberg, Pontus Lindberg, Bodil Lindberg, Jerker Björkqvist, 
Roger Nylund och Mikael Lindberg. I seglingarna deltog Laser, E-jolle, Zoom 
8, Snipe och Optimistjolle. Totalt seglades 40 starter. Största klassen var som 
vanligt Optimisten där totalt 16 juniorer deltog. En och annan 606:a syntes 
också på banan.
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Kölbåtarnas kvälls serie Purjebägit Cup på tisdagskvällar tillsammans med 
TPS, från 22 maj till 4 september. ASS arrangemangen sköttes av Markus 
Blomquist, Mikael Huldén, Michael von Hellens och Kalevi Fält. Cupen seg-
las enligt FinLYS-regeln.  LYS 1 klassen med 7 deltagare med 1 från ASS. LYS 
2 klassen hade 13 deltagare, av vilka 3 från ASS.

Söndagen den 15.7 seglades Bolofssunds allmogekappsegling för den 113:e 
gången. 8 deltagande båtar.

Airisto Classic regatta ordnades 27-29.7 med kappseglingar på Erstan och täv-
lingscentret vid Runsalavarvet.

21 båtlag deltog, 3 från Sverige, 1 från Estland och resten från Finland. 7 båt-
lag från ASS med många ASS:are också på andra båtar.

Mustfinnö kappseglingen 15-16.9 ordnades sedvanligt på Erstan, i år var täv-
lingscentret vid Runsalavarvet så som även året innan. På kvällen ordnades 
ett uppskattat samkväll vid Runsalavarvet. Seglingar kunde genomföras un-
der bra förhållanden på båda dagar. 10 lag deltog i LYS1 varav 5 från ASS och 
4 lag deltog i LYS 2 med 2 båtlag från ASS.

ASS medverkade igen i arrangemanget av Airisto Regattan 10-12.8. ASS med-
lemmar deltog i Star, 505 och Zoom8 klasserna.

I Hangö regattan deltog 4 båtlag från sällskapet. 

ASS deltog även i år i finska seglingsligan. Av 19 lag placerade ASS sig 9:de.

 Lindfors/Halonen deltog i Finska mästerskapen för 505:or i Åbo I samband 
med Airisto Regattan, plac. 2 av 7 deltagare.

Även 2018 räknades Åbo distriktets viktigaste FinLys kappseglingar med i 
Suomenlahti LYS rankingen som är sponsrad av North Sails. I den stora klas-
sen blev dat wor et 3:e och Windrose på 11:e plats. 

I samband med båtmässan i Åbo ordnades en kappsegling med radiostyrda 
segelbåtar. ASS var väl representerad med två lag av totalt tre.

Juniorverksamhet
Juniorverksamheten byggde i det stora hela på en liknande kurs-, tränings- 
och tävlingsstruktur som år 2017. Juniorerna har varit flitiga användare av 
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Optimistjollarna som föreningen har till sitt förfogande på Beckholmen. Jonas 
Krogell har fungerat som huvudtränare och Filip Blomquist som hjälptränare. 

Aktiviteterna kom igång i maj, veckan efter sjösättningen. I Ursuit Cup ons-
dagstävlingar deltog 4 juniorer. En med Zoom8 och tre med optimist va-
rav två för första gången. På torsdagskvällarna tränade juniorerna utanför 
Beckholmen och enstaka gånger ut mot Erstan för att smaka på lite mer vind 
och större vågor.

Under våren deltog 5 juniorer i träningarna och under hösten deltog samman-
lagt 9 juniorer i träningarna – ungefär 4 aktivt  och resten sporadiskt.

Vi har haft turen att ha en handfull kappseglingsarrangörer, 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 fyra nybörjarkurser och en fortsättningskurs. 
I augusti ordnades en nybörjarkurs och en fortsättningskurs. Dessa kurser 
samlade totalt 40 deltagare.

Klubbverksamhet, möten och fester
Vårmötet hölls den 21.3.2018 på Åbo båtvarv och höstmötet den 7.11.2018 i 
svenska folkskolans vänners lokal på Tavastgatan

Seglingssäsongen inleddes med en välbesökt flagghissning den 18.5 i program-
met ingick supé och ett lotteri. Flagghalningen 21.9 var en välbesökt fest med 
kräftor och snapsvisor.

Klubbhuset
Klubbhusets renovering fortskrider enligt prioriteringsplanerna. En ny ute-
trappa till andra våningen har blivit byggd och den gamla på insidan väggen 
har blivit riven. Därmed kan de övre våningarna användas separat från res-
taurangens utrymmen. Den gamla stora varmvattenbojlern som tog en massa 
utrymme har även blivit ersatt med direktvärmare. I och med renoveringen 
har köket fått ett stort nytt utrymme som rymmer både  vindfång, förråd och 
toalett. I utrymmet förnyades elkablar, uttag och ljus. Två städskåp byggdes. 
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Rivningen samt målandet gjordes som talkoarbete av föreningens medlem-
mar. Byggarbetet gjordes av entreprenören Jukka Hautamäki.

Kommande projekt för paviljongen är en bastutillbyggnad i samband med 
gårdsbyggnaden och en terrass mellan paviljongen och gårdsbyggnaden.

Hamnen
Under vintern (2018-2019) var 39 segelbåtar och en motorbåt upptagna i ham-
nen. Med hjälp av Rannikon Rakennus ja Kuljetus kunde hamnen på våren 
ställas i ordning för säsongen och på hösten igen för vintern. En betongpon-
tonen fördes på hösten till Runsalavarvet. Vårens installations- och höstens 
nedmonteringsarbete sköttes i sin helhet genom talkoarbete.

Stora reparationer och investeringar gjordes under året. Nästan två tredje-
delar (ca160m2) av den fasta bryggans däck förnyades. Grunden för bryg-
gan byggdes av företagaren Jukka Hautamäki resten gjordes genom talkoar-
bete. Till Föli vattenbusstrafiken installerades en betongponton som Joakim 
Håkans överlämnade till ASS för ändamålet. Pontonens däck måste vi dock 
höja (talkoarbete) så att den passade för vattenbusstrafiken. Trävara till bryg-
gorna kördes 5 laster (ca 2500kg/last) med Matti Sortos stora släpvagn och 
med Pekka Kaurannes lastbil (talkoarbete). Förbättring av hamnen skulle ha 
varit dyrt utan talkoarbete. Cirka 30 medlemmar har deltagit och frivilligt ar-
bete har gjorts 300-400 timmar. Under sommaren var totalt 68 båtar i ham-
nen. På hösten lyftes 40 båtar i vinterförvar.

Utehamnar

Marholmsudden, Tjuvö

En ponton har tidigare år sjunkit och den försöktes räddas. Räddningen miss-
lyckades tyvärr igen på grund av att pumpeffekten inte räckte till då två av sju 
ponton delar läckte så mycket att de fylldes delvis innan de andra pumpades 
toma. Tidsbristen och problem med pumparnas ljuddämpare gjorde att det 
inte fanns tid för flera försök. En ny konstruktionen av sugrören provades och 
de visade sig fungera bra.

Under sommaren förde Håkan Mårtensson ved till Tjuvö.
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Lammkläppen

Holmens kombinerade skjul och dass har förfallit och börjar vara obrukbara. 
Pekka Kauranne har gjort en plan över byggnadens reparation. Byggmaterialet 
som behövs (trävirke, taktegel och takunderlag) har fraktats med Kaurannes 
lastbil till Åbo båtvarv, varifrån de sedan fraktats vidare med båt av Joakim 
Håkans till Lammkläppen. Under hösten har materialet täckts in för att in-
kommande sommar kunna användas till reparationerna. 

Under vintern 2017-2018 förde stormen iväg Lammkläppens boj. Tore 
Johansson från Aspö räddade bojen och Sara och Mikael Huldén bogserade 
den tillbaka till Lammkläppen på midsommaren. Kalevi markerade bojens 
plats så att Håkans under hösten kunde sätta den tillbaka på sin plats.

Administration och information
Sällskapets kansli flyttade under våren 2017 till reserv Gillesgården 
(Universitetsgatan 15) under tiden när riktiga Gillesgården total renoveras. 
Vid slutet av december 2018 var utrymmet färdigrenoverat och kansliet fick 
flytta tillbaka. Kanslifunktionerna sköttes på deltid av Michael von Hellens 
som vid årsskiftet gick i pension. Informationen till medlemmarna sköt-
tes via sällskapets hemsidor och sällskapets Facebook konto samt e-post till 
medlemmarna. Årsboken utgör en viktig informationskälla för sällskapets 
medlemmar. Informationen mot juniormedlemmarna sköttes även via säll-
skapets sidor på Facebook, och anmälningarna för juniorevenemangen via 
Nimenhuuto-sidorna.

Utmärkelser och vandringspris
Optitrophy pokalen  Mathias Ek

Pelles Juniorpokal  Ida Björkqvist

Ekonomi
Räkenskapsårets resultat för år 2018 visar en vinst på 4 022,42 €. 

Summan av främmande kapital minskade från 66 669,06 € år 2017 till 55 
265,39€ år 2018. Skulder från kreditinstitut minskade från 58 988,93€ år 
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boken om 5,5mr:An 
skylArk
Boken om 5,5m:an Skylark till salu till ett pris av 50,-.

Hela summan går till förmån för juniorverksamheten.

Kontakta kansliet@airistosegelsallskap.fi

2017 till 48 341,21€ år 2018. 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 11 597,05€.

Under året har sällskapet satsat ekonomisk på förbättringar i hamnanlägg-
ningar och säkerhetsutrustning på Beckholmen. Föreningens satsning på ju-
niorverksamheten har även under 2018 varit betydande.
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sAlongbÅten AirAWAtA (1923)
Åbo båtvarv är känt för sina högkvalitativa segelbåtar, men motorbåt produk-
tionen var också en viktig del av varvets verksamhet. Den allmänna båttypen 
var stora salongbåtar och motorkryssare, ritade av bröderna Bruno och Zaké 
Westin.

Redaren, affärsmannen och rumänska generalkonsulaten Fredric Möller från 
Stockholm, beställde en salongbåt som färdigställdes år 1924 i Åbo. Möller gav 
sin båt namnet Airawata, efter hindu guden Indras vita elefant.

Airawatas skrov och hytt består av mahogny. Åbo båtvarv levererade vanligtvis 
båtarna fullt utrustade och inredda. Alla detaljer och landstigningsbåtar var 
också varvets egen produktion. Airawata har en rymliga öppen styrhytt. Akter 
om styrhytten finns ett pentry varefter en rymlig salong öppnar sig. Akterut 
från salongen finns ägarhytten och i fören framom styrhytten en separat hytt 
under däck. På akterdäck finns gott om utrymme för en bordsgrupp och på 
salongens tak finns plats för landstigningsbåten.

Efter Möller ägdes Airawata av Karl Siegfried Matz från Stockholm. I Kungliga 
Svenska Segelsällskapets (KSSS) årsböcker framkommer det att båten har 
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byggts om år 1933 på  Spillersboda varv. Efter Matz stannade båten ännu kvar 
i Sverige, då i Anders Wretlings ägo från år 1979. Under 1990-talet gjorde 
Wretling en omfattande renovering av båten, på över 10 000 timmars arbete. 
År 2002 sålde Wretling sin båt till Hasso Wien i Tyskland.

Joachim Håkans, medlem av Airisto Segelsällskap, besökte Airawata i Tyskland 
år 2017 eftersom han hört att båten var till salu. Han bestämde sig för att köpa 
Airawata tillbaka till Åbo. Numera befinner sig Airawata vid Åbo båtvarv, där 
hon tjänstgör varvet genom att bjuda sina passagerare på en unik och elegant 
tur i Åbolands närliggande skärgård.

Längd: 14,8 m  Bredd: 3,2 m
Djup: 1,2 m Vikt: 14 t
Byggnadsår: 1923 Ritad av: Zaké Westin
Ursprunglig ägare: Fredric Bernhard Theodor Möller
Ursprunglig motor: 80 hv, bensiini
Nuvarande motor: Volvo TMD 70, 222 hv
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AIRISTO 

SEGELSÄLLSKAPS 

JOLLEKURSER
A I R I S T O  S E G E L S Ä L L S K A P  I  Å B O  R . F .  O R D N A R  

J O L L E S K O L O R  Å T  B A R N  I  Å L D E R N  7 -  1 3  Å R .   
V I  H A R  N Y B Ö R J A R K U R S E R ,  F O R T S Ä T T N I N G S K U R S E R  O C H  

K U R S E R  P Å  T Ä V L I N G S N I V Å .  M A N  K A N  B R A  D E L T A  E N D A S T  
I  E N  K U R S  E L L E R  A N M Ä L A  S I G  T I L L  F L E R A  K U R S E R .  

NYBÖRJARKURS I:  3-7.6 (MÅ-FR, KL. 9-13)
 

FORTSÄTTNINGSKURS I:  3-7.6 (MÅ-FR, KL. 13-17)
 

NYBÖRJARKURS II:  10-14.6 (MÅ-FR, KL. 9-13)
 

Tävlingsgruppens kurs: 10-14.6 (MÅ-FR, KL. 13-17)
 

NYBÖRJARKURS III:  17-20.6 (MÅ-TO, KL. 9-14)
 

NYBÖRJARKURS IV: 5-8.8 (MÅ-to, KL. 9-14)
 

FORTSÄTTNINGSKURS II:  5-8.8 (MÅ-to, KL. 14-19)

För mer information, kontakta:
Jonas Krogell (coach) jokrogel@abo.fi

 
Anmälningar via webben: www.lyyti.in/ASS_jollekurser_2019

 
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER, ANMÄL DIG I TID!

 
Ledare: Jonas Krogell och Ida Björkqvist

 
Kurspris: 160 € 

ASS-medlemmar 150 € (kampanjkod: ASS medlem)
 

Kurserna äger rum på Beckholmen, Hirvensalo
 

Adress: Valfångaregatan 10, 20900 Åbo
 

Följ gärna webb- och facebooksidan för uppdaterad kursinfo! 
Ett infomail skickas till 

alla anmälda med noggrannare information.
 

Webb: www.airistosegelsallskap.fi
Facebook: Airisto Segelsällskap i Åbo rf

 

jollekurser
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Ass kAnsli
Föreningens kansli finns på adressen Auragatan 1G, på Gillesgården. 
Gillesgården har genomgått en renovering som även har inkluderat vårt kansli. 
Utrymmet behövde för den här perioden tömmas och verksamheten flyttas 
till en tillfällig adress. Vid årsskiftet 2018-2019 var renoveringen färdig och 
föreningen fick flytta tillbaka. I samband med renoveringen förnyades även 
inredningen i utrymmet. Utrymmet har nu en modern och luftig inredning 
som fungerar bra för verksamheten.

Tidigare har ASS varit ensam användare av kansliet. Från och med detta år är 
Röda Korsets Åbo svenska avdelning underhyresgäster. Röda Korset har ti-
digare hyrt ett eget utrymme i samma byggnad. Eftersom ingendera förening 
behöver utrymmet dagligen ansågs detta vara en fungerande lösning.

I flera år har Michael von Hellens fungerat som ASS verksamhetsledare. 
Michael har tagit hand om Sällskapets administrativa ärenden samt deltagit 
aktivt i arrangerandet av otaliga kappseglingar. Under hans tid har ASS hun-
nit med Sällskapets 150 års jubileum, renoveringar av paviljong, hamn och 
flytt av kansliet. Vid årsskiftet gick Michael i pension och gav därmed över 
rodret till Sara Huldén. ASS tackar Michael för sin insats och önskar honom 
all lycka i framtiden!
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seA scout cup
Text: Filip Blomquist och Oskar Norström

Vi, Oscar Norström och Filip Blomquist, deltog i William I Koch International 
Sea Scout Cup 8.6-13.6-2018. Vi hör till Scoutkåren Pojkarna och för oss var 
detta andra gången som vi deltog i tävlingen. Evenemanget är en seglingstäv-
ling för sjöscouter som ordnas i USA.  Tävlingen bär namnet av grundaren 
William I. Koch. Genom detta evenemang vill han främja lärdomar ur sjös-
couternas program. 

I tävlingen deltar totalt 40 lag. Tanken är att 20 lag består av internationella 
deltagare och 20 lag kommer från olika delar av USA. Men att och få delta är 
inte självklart. Beroende på hur många intresserade det finns orten eller lan-
det man kommer ifrån ordnas det kval på vem som får delta. 

Anmälan till tävlingen är också nästan komisk. I den första delen av anmälan 
skriver man om sina erfarenheter och motiverar varför man är den perfekta 
deltagaren, detta moment är viktigast för deltagare som inte måste kvala in i 
tävlingen. Efter att man blivit antagen fortsätter processen genom att man fyl-
ler i ett långt hälsointyg, som skall vara undertecknat av en läkare. Viktigt är 
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också att man undertecknar ett 4 sidor långt ”Terms and Conditions”-formulär. 
Efter att man avklarat anmälningen finns det ännu en lite jobbig del i förbe-
redelserna. Till tävlingen finns en lång packningslista som alla deltagare skall 
följa. Speciellt med listan var att många av plaggen som man skulle ta med sig 
också hade en specifik färg som de skulle vara. Detta var för att alla skulle ha 
en likadan klädsel på området men för oss var detta lite roligt.

Vår resa från Finland lyckades utan större problem och vi lyckades ta oss till 
tävlingsområdet på Galveston. Det är en halvö på södra sidan av Houston. Sea 
Star Base Galveston där evenemanget ordnades var enastående. ”Scoutbasen” 
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låg på innersidan av Galveston, alltså seglade vi inte direkt i Texasbukten utan 
på innersidan av halvön. Boendet på området ordnades i huvudbyggnaden som 
egentligen bestod av två höghus med trappor emellan. Byggnaden var också 
byggd till högsta miljökrav och dessutom byggt så att det skulle tåla orkaner.

Första dagen av evenemanget gick till allas anländande och inkvartering. 
Förutom det fick vi öva inför den dagliga flaggceremonin och en kort inled-
ning till programmet. Seglingsdelen av evenemanget går ut på att det först 
seglas övningstävlingar, som inte har någon inverkan på resultat, sedan kval-
tävlingar där resultaten placerar laget i någondera Koch-cuppen eller Kiwi-
cuppen. Uppdelningen sker så att de 20 bästa lagen får delta i Koch-cuppen 
och resten i Kiwi-cuppen. Efter den uppdelningen seglar man de egentliga 
tävlingarna och utnämner vinnarna.

Seglingen i Sea Scout Cup sker enligt en modell där man börjar med allmänna 
övningstävlingar, som inte har någon egentlig inverkan på resultaten. Efter det 
seglar man kvaltävlingar där de 20 bästa lagen får fortsätta till Koch-cuppen 
och resten till Kiwi-cuppen. Dessa två grupper tävlar sedan skilt. Båtarna som 
seglades var Flying Juniors. Dessa är glasfiberbåtar som påminner om en enk-
lare och mera robusta varianter av båttypen 420. Tävlingarna seglades utan 
spinnaker. Båttypen är ytterst vanlig i USA och alla deltagare från USA var 
förstås väldigt bekanta med båten.

Nästa dag fortsatte med flaggceremoni på morgonen och efter det segling. Det 
var alltså övningstävlingarna som seglades nu. Vi hade inte några speciellt sto-
ra förväntningar på dessa utan planerade att bli bekanta med båten. Som tur 
hade vi ändå seglat med båttyp under förra SSC, alltså var det inte helt nytt. 
Men då vi närmast seglat kölbåtar under de senaste åren var övningen nog 
väldigt befogad. Redan i första övningsstarten märkte vi hurdan nivån i täv-
lingen var och vem som vi skulle vara aktsamma för. Våra övningsseglatser 
klarade vi utan större missöden och insåg kanske att vi blivit en aning tyngre 
än förra gången, negativt i denna jolle.

Under övningstävlingarna märkte vi också att förhållandena påminde om de 
vi har på Erstan. Området vi seglade på var en liten fjärd rakt utanför scout-
basen. För att området var omringat med stora byggnader blev vinden väldigt 
oförutsägbar. Vågar bildades egentligen inte heller då området hade nära till 
land i alla riktningar. 
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Under kvaltävlingarna nästa dag var vi inte speciellt framgångsrika men lyck-
ades ända kvala till Koch-cuppen. Efter kvaltävlingarna under vårt kvällspro-
gram råkade vi ut för en oförglömlig händelse när vi deltagare var ute vid bryg-
gorna och fiskade. En av de lokala scouterna, som hjälpte på basen, dök upp i 
sina cowboy-boots och -hatt med sig hade han en treudd. För att demonstrera 
hur man fiskar i Texas vandrade han runt på bryggorna och fångade fisk med 
treudden. Förvånansvärt var att det faktiskt fungerade rätt så bra.

I finalerna blev tävlingarna intressantare då det ofta var olika lag som vann 
och den allmänna nivån på deltagarna var hög. Det tråkiga var dock att vi inte 
hann med speciellt många starter då vindstyrkan var väldigt svag. Vi hade lugna 
och ganska stadiga starter i de flesta fallen men lyckades faktiskt bryta roder-
pinnen i en av starterna. För att tåla det heta och fuktiga klimatet hade vi ofta 
längre pauser emellan starterna. Dessa pauser gav möjligheten att fundera på 
annat än bara seglingen och skapade god samvaro mellan alla deltagare. Som 
program på dessa pauser hade vi oftast simmande i poolen.

Under sista kvällen ordnades en finare middag då prisen delades ut. Hur det 
såg ut med vår placering var förstås lite spännande då officiella resultaten inte 
ännu hade publicerats. Vi hade nämligen inte tagit hemskt många vinster, men 
det visade sig nu att det var en bättre strategi att hålla en jämn mängd ok-resul-
tat istället för ett par vinster och vi hamnade på andra plats totalt. Efter pris-
ceremonin hade vi ännu ett poolparty tillsammans med alla deltagare. Detta 
var ett väldigt minnesvärt och trevligt sätt att avsluta veckan.

Sea Scout Cup är något vi båda kan varmt rekommendera. Evenemanget är ett 
fint sätt att få träffa scouter från hela världen och dessutom få segla med dem. 
I år fanns det deltagare från USA, Danmark, Polen, Hong Kong, Nya Zeeland, 
Australien, Irland, Sydafrika, Brasilien och förstås Finland.
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lAmmkläppens boj
Under vintern 2017-2018 i en storm bestämde sej Lammkläppens boj att ge sej 
ut på äventyr. Bojen drev iväg ut på öppet vatten och möttes en dag i faret av 
Tore Johansson från Aspö. Eftersom den stora metallfärgade bojen är tydligt 
märkt med bokstäverna ASS kunde Tore identifiera ägarna. Vänlig som han 
är, gav Tore skjuts åt bojen till Aspö där den fick övervintra. Han meddelade 
oss i föreningen var bojen fanns att hämta. ASS medlemmar Mikael och Sara 
Huldén firade den blåsiga midsommaren 2018 på Aspö. Från Aspö fortsatte 
färden till Lammkläppen med bojen på släp. Senare under sommaren avslu-
tades bojens äventyr med att Kalevi Fält märkte ut bojens plats och Håkans 
lade den tillbaka på sin plats. Nu skall vi hoppas att bojen har haft tillräckligt 
med äventyr för en tid och nöjer sej med att hållas på sin plats och betjäna 
Lammkläppens besökare.

 ☐ Foto: Sara Huldén
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seglingsligAn
Text: Kaj Lindfors

Seglingsligan – vad är det?

Seglingsligan är en kappseglingsserie mellan segelklubbar som består av tre 
delseglingar som seglas under två dagar. Kappseglingarna seglas med sportiga 
och snabba J70:or. Delseglingarna seglas på korta fleet–race banor och bero-
ende på vindförhållandena tar en kappsegling mellan 10-15 minuter. Byte av 
besättning och eventuella protester avgörs på vattnet. Huvudidén med seglings-
ligan är att klubbarna tävlar mot varandra som lag. Genom att tyngdpunkten 
ligger på klubbarna, inte på den enskilda seglaren, öppnas nya möjligheter för 
klubbens medlemmar att delta i kappseglingsverksamheten. Finlands seglings-
liga är en av de 17 nationella serierna – de mest framgångsrika segelklubbarna 
representerar Finland in Sailing Champions League.
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Ett attraktivt alternativ

Seglingsligan är ett välfungerande koncept. Att tävla med moderna och snabba 
båtar utan att själv behöva äga båten, är ett ypperligt sätt att aktivera nya och 
mera erfarna kappseglare. Topp lagen i ligan seglar på internationellt hög nivå, 
tränar tillsammans aktivt. Samtidigt finns det plats för även mindre erfarna 
gäng. Personligen ser jag tävlingsformen som väldigt intressant för både en-
typsseglare och kölbåtsgäng. Det snabba tempot, korta banorna och det tuffa 
motståndet ger utmaningar åt alla.

Trenden uppåt

ASS har sedan några år tillbaka deltagit i ligan. Besättningarna har varierat en 
hel del mellan deltävlingarna. Många av de tävlande lagen tränar aktivt tillsam-
mans i matchracing, eller veckotränar med J70- båtarna. Under året slutade 
ASS på 9:nde plats bland 18 i ligan. Trenden pekade klart uppåt. Men flera 
starter med så gott som samma lag under året kunde vi se en klart utveckling, 
och ASS placerade sig på en fin fjärde plats i finalen in Helsingfors. J70 båtar 
finns för tillfället på Åland och i Helsingfors. Under hösten och vintern har 
det aktivt diskuterats kring hur och med vilken finansieringsmodell vi kunde 
få ett antal båtar även till Åbo-regionen. Arbetet fortsätter och vi hoppas på 
att vi kunde förverkliga detta inom nära framtid.

Årets liga

ASS deltar igen år i seglingsligan. Ifall du är intresserad av denna fartfyllda 
serie, kontakta Vice-kommodor Kaj Lindfors. Mera information hittar du 
under:https://spv.fi/purjehdusliiga/

 ☐ Foto: Markus Blomquist
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de stAAnde mAstroute 

Ca 200 sjömil, nästan 100 klaffbroar 
Oskar Lindberg

Den 10 juni 2018 klättrade jag ombord på ett fraktfartyg vid Heijplaat i 
Rotterdam. Det märktes att vi seglat s/y Osprey över Atlanten och framför 
allt att hon sedan vistats nästan ett halvt år i Karibien. Jag och skepparen Ulf 
Holmlund fick nämligen skrapa bort musslor som till sin storlek hade dugt 
som munsbitar. Senast jag var ombord var i januari 2018 på Guadeloupe. P.g.a. 
att det för tullen i Europas största hamn tydligen var omöjligt att inklarera 
däckslasten på en söndag sjösattes s/y Osprey från fraktfartyget först följande 
dag. Innan dess hann vi åka med taxibåtarna i Rotterdam, vilka ofta är snab-
baste sättet att ta sig fram med (i över 30 knop). Rotterdam är numera en rik-
tigt trevlig stad, utan den hamnstadsprägel som jag hade förväntat mig. Efter 
sjösättning puttrade vi upp längs floden Nieuwe Maas. Hela Rotterdams trafik 
lamslogs för tio minuter då stadens viktigaste bro, Erasmusbrug, öppnades för 
oss. Vi stannade över natten i Entrepothaven, för att båten skulle lastas med 
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proviant, vatten och flera gastar. För att komma in i hamnen krävdes visser-
ligen en till broöppning. 

Planen var att köra de Staande Mastroute. Det är en kanalrutt mellan söd-
ra och norra Nederländerna, som kan köras fast farkosten är över sex meter 
hög, alltså med masten stående. I praktiken är djupet minst två meter (för det 
mesta, skulle det visa sig) och broarna öppnas för genomfart. Vi körde ca 200 
sjömil på sex dagar, vilket inkluderade en hel dags segling på Markermeer och 
IJsselmeer. P.g.a. tidtabellen samt osäkerhet med tillräckligt djup lämnade vi 
den ostligaste delen av de Staande Mastroute (till Delfzijl) outforskad. Även 
i södra ändan fortsätter rutten längre än Rotterdam (till Vlissingen). Man lär 
kunna köra från Willemstad till Amsterdam på ungefär ett dygn utan att stan-
na, vilket sannolikt fungerar för kanalerna betjänar i första hand flodpråmstra-
fiken som kör enligt stram tidtabell. Skall man köra på ett dygn är man dock 
bunden till en viss tidtabell, för i Amsterdam öppnas broarna endast på nat-
ten, men på landsbygden öppnar broarna inte alls på natten. I Amsterdam är 
man dock bara halvvägs på de Staande Mastroute. Nordost om Markermeer 
och IJsselmeer fortsätter rutten i Friesland och Groningen. På minst två stäl-
len kan man även med segelbåt välja mellan alternativa rutter, men det gäller 
att välja rätt med tanke på hur djup köl man har. Klaffbroarna på de Staande 
Mastroute är närmare 100 stycken och slussarna är närmare 10. Totalt var vi 
fem personer ombord på s/y Osprey som är en Bavaria 40 Ocean. I slussarna 
är det behändigt att vara minst tre personer ombord. För att få köra på kana-
lerna i Nederländerna måste skepparen ha CEVNI-intyg, alltså bokstaven I 
på sitt internationella förarbrev för fritidsbåt. Eftersom det är besvärligt att få 
tillförlitlig information om broarnas öppningstider och kanalernas djup, re-
kommenderar jag varmt att köpa den nyaste upplagan av någon kanalbok, inn-
an man prövar lyckan i kanalerna. På vaarweginformatie.nl finns också upp-
daterad information om broarna. De flesta broar öppnar vid anrop per VHF. 
På vårt elektroniska sjökort syntes VHF-kanalerna för varje bro. De Staande 
Mastroute är i övrigt gratis, men några klaffbroar och slussar kostar skilt. 

Nåväl, följande dag fortsatte färden uppströms. På Nieuwe Maas gällde det att 
se upp för kollektivtrafiken. De lokala färjorna, som folk pendlade till jobbet 
med, var nämligen mycket snabba. I östra delarna av Rotterdam svängde vi 
norrut på den mindre floden Hollandse IJssel. Vid första bron på Hollandse 
IJssel fanns massiva portar som kunde stängas för att förhindra översväm-
ning, ifall Nordsjön försöker tränga in i Holland. De stora översvämningar 
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som Holland har råkat ut för i tiderna har fått dem att satsa på ordentliga sys-
tem för att undvika framtida översvämningar. Färden fortsatte genom byar 
och lantbruksmiljö, samt en sluss, till Gouda. Den enda hamnen vid Gouda, 
som inte låg innanför otaliga broar, var en blindtarm. Hamnkaptenen sade att 
vi kan fortsätta färden först på morgonen eftersom den lilla kanalen Kromme 
Gouwe fylls till bredden av båtar. Därför backade vi ut igen (eftersom kana-
len var drygt tio meter bred) och förtöjde otillåtet vid en kaj för flodpråmar. 
Besättningen traskade in till Goudas gamla centrum för ostinköp 

medan skepparen vaktade båten (med tanke på eventuella pråmar). Då gam-
mal ost införskaffats meddelade dock skepparen att han redan kört vida-
re norrut längs Gouwekanaal. Vid Gouda finns nämligen en järnvägsbro. 
Järnvägsbroarna öppnas sällan jämfört med vägbroar. Vissa järnvägsbroar 
öppnas bara några gånger i dygnet. Skepparen hade passat på att passera då 
han märkte att järnvägsbron skulle öppnas. Besättningens taxichaufför tyck-
te synbarligen att det var spännande att köra i kapp en båt (som vi nådde vid 
klaffbron i Waddinxveen). Då vi fick syn på s/y Osprey kunde vi uttala den 
tuffa frasen ”follow that boat”. 

Vi körde vidare norrut mellan byar och åkrar tills det började skymma. Då 
hade vi just svängt västerut in på Oude Rijn, varvid vi övernattade i en hamn 
i Alphen aan den Rijn. Omgivningen var ett fult industriområde men hamn-
kaptenen kom med kaffe och nybakt på morgonen! Han ville väl kompensera 
för den oestetiska utsikten. Härvid bör nämnas att den nordliga vinden var så 
hård att den nästan försvårade förtöjningen i Rijnhaven. De flesta dagar var 
den nordliga vinden ihållande och kall, varvid man gärna satt bakom spray-
hooden. Då vi senare fick medvind blev trevnaden helt annorlunda (som van-
ligt vid medvind kontra motvind). 

Flodpråmarna är värda ett eget stycke text. Då man påträffar en flodpråm (vil-
ket man gör ofta) kan man ”haka på”. Men då gäller det förstås att ha kraft för 
att köra samma fart som pråmen. Då kan man ta det lugnt, utan att behöva 
själv kontakta brovakterna. I denna stil kan man köra ända tills man snopet 
märker att pråmen ryms under någon bro som man själv inte ryms under. 
Därmed blir man tvungen att kontakta brovakten per VHF och se pråmen 
fortsätta utom synhåll. Ibland kan man också ”förlora” en pråm då den plöts-
ligt svänger in på någon kanal som saknar klaffbroar. Flera av pråmarna har 
nämligen kommandobrygga på teleskopisk pelare. Då kan kommandobryggan 
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vid behov sänkas ned till sex meter som tycks vara en standardhöjd på broar 
över en del kanaler. Som en kuriositet kan nämnas att många av pråmarna har 
besättningens bilar på däck. På det sättet kan besättningen behändigt lyfta i 
land bilen i vilken hamn de än råkar behöva bil. Pråmarna kör rätt hårt med 
tanke på det smala manöverutrymmet i kanalerna. Det gäller att hålla utkik 
även bakåt så man inte blir överraskad. I kanalerna rörde sig många lokala med 
motorbåt, roddbåt eller segeljolle. Även rätt stora motorbåtar hade vanligen 
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en 20-30 hästkrafters aktersnurra eftersom de bara körs på kanalerna. Fasta 
husbåtar fanns det gott om, även i små byar på landsbygden. Sothönor tycks 
trivas i kanalmiljö eftersom det även fanns rikligt av dem i kanalerna. 

Färden fortsatte norrut till Braassemermeer varefter ett ruttval väntar. Man kan 
välja att köra genom Amsterdams centrum, men måste då göra det i konvoj 
på natten. Alternativt kör man via Haarlem till den stora Nordzeekanaal och 
kör sedan genom norra Amsterdam ut på Markermeer. Rutten via Haarlem 
verkade mera rationell då den inte band oss till någon tidtabell. Därför sväng-
de vi västerut för att ta oss mot Haarlem men strax blev det stopp på färden 
p.g.a. en järnvägsbro i Buitenkaag. Lokala scouter kryssade tappert med en li-
ten segelbåt, trots att kanalen var endast 22 m som smalast. I en båttillbehörs-
butik upplystes vi om att bron öppnas först på sena eftermiddagen. Våra pla-
ner på att nå Amsterdam samma dag gick i kras. Internet var till ingen nytta 
i frågan, men en engelsk besättning som väntade på broöppning hade med 
sig en kanalbok som spådde broöppning om en timme. Inom den timmen 
anlände flera lokala båtar, vilkas skeppare givetvis kände till brons tidtabell. 
Färden fortsatte då även den intilliggande motorvägsbron öppnade samtidigt. 
Köerna på motorvägen blev rätt långa för trafikmängderna är mycket större 
än i Finland. Vi fortsatte längs det före detta Haarlemmermeer som numera 
är åkermark. Ytterligare tolv klaffbroar senare var vi mitt i Haarlems centrum. 
Eftersom broarna är så många skall båtar passera Haarlem i konvoj. Konvojer 
bildas rätt spontant under sommarmånaderna då det finns flera båtar i farten. 
Brovakterna brukar ha koll på ifall flera båtar ännu är på kommande, varvid 
man kan hamna att vänta en stund. I juli/augusti är det proppfullt men nu i 
juni var mängden båtar helt passlig. Passage genom Haarlem tar en dryg tim-
me. Haarlem är en vacker gammal stad som utgjorde ett förträffligt besöksmål 
för lunch med poffertjes till efterrätt. Ett äldre par i en motorbåt varnade oss 
dock om att den järnvägsbro som 

vi (igen) hade framför oss inte kommer att öppna senare. Ifall vi ville vidare 
samma dag, skulle vi passa på direkt. Vi valde Haarlems gamla centrum, vil-
ket senare visade sig vara rätt val då järnvägsbron ändå öppnades då vi skulle 
iväg. Efter sex klaffbroar (igen en motorväg) och en sluss kom vi ut på den 
breda och tråkiga Nordzeekanaal. Nu återstod bara en timme på kanalen till 
Amsterdams norra centrum. Vi förtöjde vid Amsterdam Marina då den mera 
centralt belägna City Marina IJdock tyckte att 40 fot är för futtigt och slog te-
lefonluren i örat. 
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I dag skulle det bli segling! Efter ett besök i den lokala matbutiken puttrade vi 
på Binnen-IJ förbi Amsterdams huvudjärnvägsstation till Oranjesluizen och 
slussades till Buiten-IJ som utmynnar i IJmeer (som hör till Markermeer). Vi 
seglade norrut förbi Edam till vackra och pittoreska Enkhuizen. Västra ändan 
av den 27 km långa dammen Houtribdijk, som separerar Markermeer och 
IJsselmeer, slutar vid Enkhuizen. I dammens sluss, Krabbersgat, verkade det 
som om en lokal flodsegelbåt gjorde sitt bästa för att ramma kajen. Alternativen 
tycktes vara endast full gas fram eller back, vilket resulterade i många smäl-
lar. Tur att det var en plåtbåt. Slussen var speciell eftersom den samtidigt ut-
gjorde en akvedukt över en landsväg. Medan vi slussades genom ”navidukten” 
passerade livlig biltrafik under oss. Flera motorvägar har förresten på sistone 
grävts under kanalerna så att man med båt ofta kör över motorvägarna i ak-
vedukt. I Enkhuizen fanns flera fina aak-skutor med läbord, som de lokala 
ungdomarna seglade med. 

Följande dag gällde det åter att göra ett ruttval. Kanalen norrut från Lemmer, 
som yrkestrafiken i huvudsak använder sig av, innebar en risk med tanke på 
djupet. Därför seglade vi norrut på IJsselmeer för att fortsätta kanalfarten i 
Harlingen. Detta kom at bli vår enda varma dag. (I Finland var däremot var-
je dag varm sommaren 2018.) IJsselmeer bjöd på skön gennakerbog till slus-
sen vid den 35 km långa dammen Afsluitdijk. Det var tiotals segelbåtar som 
slussades genom samtidigt. Efter en timmes puttrande på Nordsjön (i brist på 
vind) nådde vi slussen i Harlingen som åter förde oss in på en kanal. Nu hade 
vi lämnat Holland bakom oss och befann oss i Friesland. Det märktes genom 
att det inte fanns närapå lika många trädgårdar och vardagsrum man kunde 
kika in i från kanalen. Däremot fanns det mera kor, får och hästar att beskåda. 
Flodpråmstrafiken var lugnare här, eftersom pråmarna som sagt kör mest via 
Lemmer. I Leeuwarden häpnade vi över att brovakten metade från sitt vakt-
torn. Då vi kom närmare märkte vi dock att han metade med en träsko. Det 
blev brått att få fram jämna pengar då vi snabbt kopplade ihop träskon med 
det (udda) pris för passage som vi sett vid förra bron, utan att någon uppburit 
avgiften där. Vi lyckades ändå pricka träskon utan att metreven trasslade sig i 
vindgeneratorn eller vanterna. I Leeuwarden fanns det ont om plats längs ka-
jerna i stadens vallgrav, åtminstone då man behövde närmare två meters djup. 
Vi lyckades ändå förtöja vid en rund bastionsspets. 

I vallgraven grydde kanaläventyrets sista dag. Vi var fortfarande inte säkra 
på att djupet räcker ända till Nordsjön. På kvällen i vallgraven hade vi dock 
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förnöjt sett flera båtar på ca 
38-40 fot köra åt motsatt rikt-
ning, varvid vi drog slutsatsen 
att djupet kommer att räcka 
även för oss. Framfarten fort-
satte norrut på Dokkumer Ee 
mot Dokkum. I byn Burdaard 
fanns (endast) två broar på 300 
meters avstånd från varandra. 
Hur det nu råkade sig fann vi 
oss plötsligt instängda i byn, 
bredvid en vacker historisk vä-
derkvarn, eftersom brovakter-
nas lunchpaus började just då 
vi var mellan broarna. Så små-
ningom kom vi fram till vackra 
Dokkum med ståtliga väder-
kvarnar på bastionerna. Emot 
oss kom en simmare som öva-
de inför en simtävling i kana-
lerna mellan elva frisiska stä-
der – 200 km på tre dagar! I 

Dokkums vallgrav var det ännu svårare att finna en tillräckligt djup kaj. Vi 
förargade oss över de motorbåtar som förtöjt vid en brygga som med tydlig 
skyltning var ämnad endast för segelbåtar. Det fanns nog gott om bra plat-
ser för motorbåtar men bryggan var den enda möjligheten för djupa segelbå-
tar. Efter ett par misslyckade försök att ploga lera förtöjde vi vid vattentank-
ningsbryggan. Skepparen offrade sig igen att vakta båten, p.g.a. den otillåtna 
kajplatsen, medan besättningen utforskade historiska Dokkum. Dokkum var 
faktiskt tidigare en hamnstad, tack vare viken Dokkumer Grutdjip som sträck-
te sig från Lauwerszee. Fördämningar har ändrat landskapet radikalt och vi 
hade ännu minst tolv sjömil kvar till Nordsjön, varav över hälften bestod av 
kanal. Vi fortsatte 

österut och var nästan ute på Lauwersmeer (före detta Lauwerszee) då kölen 
plötsligt plogade djupt in i leran, vilket stannade båten mjukt men bestämt. Vi 
noterade att vi hade mindre än en sjömil kvar i kanal och kunde konstatera att 
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djupet räckt nästan ända fram. Tyvärr räcker det inte att djupet räcker 99,5 % 
av rutten, då vi nu befann oss stadigt fastkörda. För egen maskin kom vi inte 
loss fast besättningen försökte kränga båten förgäves. En flodsegelbåt i hol-
ländsk stil kom snart körande åt motsatt håll. Skepparen gick med på att för-
söka dra loss oss men tyckte tydligen att en häftig knyck är den rätta stilen. Det 
knakade vid knapen då trossen spändes med ett ryck men åtminstone uppstod 
inga synliga skador. Loss kom vi i alla fall. Det var givetvis ingen idé att vända 
tillbaka då vi kommit så här långt. Vi prövade på nytt men lite längre till ba-
bord i kanalen. Kölen plogade åter lera, men på denna plats var det djupare 
så vi lyckades ploga oss igenom. Nu återstod endast ca fem sjömil segling på 
Lauwersmeer till slussen i Lauwersoog. Från Lauwersoog avgår flera färjor till 
de Västfrisiska öarna. På yttre sidan om dammen (i Nordsjön) finns en stor 
fiskehamn. Även här blev djupet ett huvudbry. Vi insåg att många av de större 
segelbåtarna som befann sig längre in i hamnen uppenbarligen stod på bott-
nen. Vi hittade i alla fall en tillräckligt djup plats och fann oss även själva strax 
stå fast i leran då tidvattnet fortsatte sjunka. Det blev inget problem, men man 
kunde inte räkna med att komma ut ur hamnen under ebb. Här var det dags 
för största delen av besättningen, inklusive mig, att avmönstra. De Staande 
Mastroute fortsätter visserligen ännu österut via Groningen till Delfzijl, men 
s/y Osprey styrde ut på Nordsjön från Lauwersoog och fortsatte mot Finland. 

Kanalfarten hade tack vare de otaliga broarna och många slussarna tett sig som 
en äventyrlig lek. Onekligen hade man gärna haft smidigare tillgång till aktuell 
information om broarnas tidtabeller och kanaldjupen. Ett gott alternativ till 
de Staande Mastroute är att hyra en kanalbåt. Då har man flera ruttalternativ 
och är inte bunden av klaffbroar och djup på samma sätt som med segelbåt. 
Dessutom kunde man på rutten segla egentligen bara på Markermeer och 
IJsselmeer, så motorbåt fungerar bra på kanalerna. Som omväxling till seglatser 
är kanalfart också trevligt. De vackra historiska städerna i Nederländerna utgör 
intressanta besöksmål i samband med genomfart. Råkar man vara i trakten 
med segelbåt är de Staande Mastroute ett roligt alternativ till Nordsjöns vågor. 
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kAppseglingsresultAt 2018

Bolofsunds allmogekappsegling 16.7.

Lilla klassen

1 Sjöorren Niclas Isaksson
2 Constancia Oscar Eksten

Stora klassen (630cm eller längre)

1 Sofi Rolf Schwartz
2 Fisken Jean-Erik Mattsson
3 Fina Åke Björklund
4 Kyllikki Kari Kangasniemi
5 Moppe Stefan Kneck
6 Erika Olof Lindholm

Mustfinnö 15-16.9.

Lys 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 Peridine X-102 Thomas Hacklin ASS
5 Pimu Ridas 31 Mika Lahti NNV
6 Iroquois 8mR Hasse Karlsson ASS
7 Still naughty Still 900 Esa Martin KöyPS
8 Tempo Arcona 340 Eero Heino TPS
9 Toy 6 Metre Oskari Heikkilä IPS
10 Merenneito II 6 Metre Silja Jacoby ASS

Lys 2
1 Merith H-Boat Teppo Järä TPS
2 Vilda Mathilda Rhapsody 34 Anton Sandqvist ASS
3 GroupPro Oy Inferno 29 Juha Kataja TPS
4 Barbro Int5m Kari Koponen ASS
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Airisto Classic regatta – Baltic Classic Masters, 28.7.2018

1 Marga SK95 Mia Widstrand SSK SWE
2 Andromeda 8mR Max Nordlund HUS SWE
3 Hui-Hai II Hai Jouni Hurskanen HSS
4 Iroquois 8mR Hasse Karlsson ASS
5 Sagitta 8mR Timo Saalasti HSS
6 Ilderim 8mR Mikke Stelander HSS
7 Trial 5.5m Ville Harkke TPS
8 Tosca SK40 Heikki Häyhä HSS
9 Merenneito II 6mR Herman Saari ASS
10 TOY 6mR Juha Salonen IPS-ISS
11 Skylark 5.5m Filip Blomquist ASS
12 Alida Int5m Eero Lunden IPS-ISS
13 Britt-Marie SK95 Leif Grönvall  SWE
14 Puckie 6mR Markus Blomquist ASS
15 Tuulikki Turist Kryssare Larri Andersson TPS
16 Albertina Kustkryssare Deniss Lazarevs KJK EST
16 Eros Int5m Juha Näsi ASS
16 Barbro Int5m Elina Lehtinen ASS
16 Birgitta Int5m Juha Lökström M
16 ”Vågspel” 8mR Kim Weckström HSS
16 Carola Int5m Pirkka Leino ASS

Pyytinkari kilpailu 16.6
Lys 1
12 båtar ingen från ASS
Lys 2
1 dat wor et Esa Mach ASS
12 Arosa Jan Gustafsson ASS
12 båtar
Lys 3
11 båtar ingen från ASS
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Purjebägit Cup
Lys 1
1 dat wor et Esa Mach ASS
7  deltagare
Lys 2
3 Milou Seppo Kaskimäki ASS
10 Braxen Filip Blomquist ASS
12 Skylark Filip Blomquist ASS
13 deltagare

Airisto Regattan 10-12.8
Zoom 8
10 Ida Björkqvist ASS
19 deltagare

Star
3 T.Laxåback/K.Heikkilä ASS
4 deltagare

Ursuit cup
09.05.2018 - 15.09.2018
Zoom 8
1 Ida Björkqvist ASS
3 Anton Fredman ASS
4 Henrik Fredman ASS
5 deltagare

Optimist
12 Granvik ASS
13 Emil Krogell ASS
16 Mathias Ek ASS
17 deltagare
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mustfinnö kAppseglingen

14-15.9.2019
Mustfinnö kappseglingen för långfärdsbåtar seglas enligt FinLYS-
handikapregeln. Kappseglingen är öppen för alla segelbåtar som uppfyller 
FinLYS-regeln. Seglingarna arrangeras på Erstan så att på lördagen 14.9. seg-
las tre windward-leeward seglingar på norra Erstan och på söndagen 15.9. en 
medellång skärgårdskappsegling med start och mål vid Viittakari.

Första start vardera dagen kl 11.00.

Anmälan senast 9.9. på nätet via Manage2Sail

Deltagaravgift 50,-

Som kappseglingshamn fungerar Åbo Båtvarfs hamn vid Runsala där också 
skepparmötet hålls fredagen den 13.9.2019 kl 18.00 då också seglingsföre-
skrifterna utdelas.

Tilläggsuppgifter: Hasse Karlsson, 040-5195247.

 

Mustfinnö kappseglingen 
15-16.9.2018 

 

 

Mustfinnö kappseglingen för långfärdsbåtar seglas enligt FinLYS-handikapregeln. 
Kappseglingen är öppen för alla segelbåtar som uppfyller FinLYS-regeln. 
Kappseglingarna arrangeras som tidigare, dvs tre windward-leeward seglingar på 
lördagen på norra Erstan och på söndagen en medellång skärgårdskappsegling med 
start och mål vid Viittakari. 

Första start vardera dagen kl 11.00. 

Som kappseglingshamn fungerar hamnen vid Åbo båtvarv i Runsala och på lördag 
kväll ordnas en gemensam kvällsits med rolig samvaro och bra mat. Mera info följer 
senare. 

Anmälan senast 10.9. på nätet via 

Deltagaravgift 50,-. 

https://www.lyyti.in/Mustfinno2018 

Skepparmötet hålls vid sällskapets hemhamn på Beckholmen fredagen den 
14.9.2018 kl 18.00 då också seglingsföreskrifterna utdelas. 
Tilläggsuppgifter: Esa Mach 040 501 7118. 

 ☐ Mustfinnö. Foto: Markus Blomquist
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Airisto clAssic regAttA 18-21.7.2019
Regattan är en del av Baltic Classic Masters - tävlingsserien.
Regattahamnen ligger vid anrika Åbo Båtvarfs hamn.
Till regattan kan båtar tillhörande följande klasser delta:
•	 En klassisk segelbåt byggd före år 1970 i trä eller nitad stål
•	 8mR (ranking tävling)
•	 6mR (ranking tävling)
•	 Int5m (ranking tävling & The International 5-Metre Cup)
•	 5.5m
•	 Haj-klassen
Mer om reglerna hittar ni på Baltic Classic Masters sidor
www.sailtrust.org

Program

17.7. Regattahamnen öppnas onsdagen Registrering & Welcome Party 18:00 ->

18.7. Första Regattadagen. Middag på ASS Paviljong, Beckholmen.

19.7. Andra Regattadagen.  
Klassiker firar jämna år tillsammans vid regattahamnen.

20.7. Tredje Regattadagen. Regattadinner vid hamnen.

21.7. Gullkrona Seglats med kvällsprogram

 
Frågor gällande hamnplatser kan riktas till Hamnkapten Henri Reivolahti
+358-(0)400-330 413
Anmälning via Manage2Sail

 

Mustfinnö kappseglingen 
15-16.9.2018 

 

 

Mustfinnö kappseglingen för långfärdsbåtar seglas enligt FinLYS-handikapregeln. 
Kappseglingen är öppen för alla segelbåtar som uppfyller FinLYS-regeln. 
Kappseglingarna arrangeras som tidigare, dvs tre windward-leeward seglingar på 
lördagen på norra Erstan och på söndagen en medellång skärgårdskappsegling med 
start och mål vid Viittakari. 

Första start vardera dagen kl 11.00. 

Som kappseglingshamn fungerar hamnen vid Åbo båtvarv i Runsala och på lördag 
kväll ordnas en gemensam kvällsits med rolig samvaro och bra mat. Mera info följer 
senare. 

Anmälan senast 10.9. på nätet via 

Deltagaravgift 50,-. 

https://www.lyyti.in/Mustfinno2018 

Skepparmötet hålls vid sällskapets hemhamn på Beckholmen fredagen den 
14.9.2018 kl 18.00 då också seglingsföreskrifterna utdelas. 
Tilläggsuppgifter: Esa Mach 040 501 7118. 
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 ☐ Airisto Classic Regatta. Foto: Markus Blomquist
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 ☐ Bolofsund allmogekappsegling. Foto: Markus Blomquist

114: bolofsund AllmogekAppsegling 
kittuis, houtskär söndAgen 14.7.2019
 
Söndagen den 14.7 är det dags för den 114: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: Markus Blomquist 040 821 0419

 

Mustfinnö kappseglingen 
15-16.9.2018 

 

 

Mustfinnö kappseglingen för långfärdsbåtar seglas enligt FinLYS-handikapregeln. 
Kappseglingen är öppen för alla segelbåtar som uppfyller FinLYS-regeln. 
Kappseglingarna arrangeras som tidigare, dvs tre windward-leeward seglingar på 
lördagen på norra Erstan och på söndagen en medellång skärgårdskappsegling med 
start och mål vid Viittakari. 

Första start vardera dagen kl 11.00. 

Som kappseglingshamn fungerar hamnen vid Åbo båtvarv i Runsala och på lördag 
kväll ordnas en gemensam kvällsits med rolig samvaro och bra mat. Mera info följer 
senare. 

Anmälan senast 10.9. på nätet via 

Deltagaravgift 50,-. 

https://www.lyyti.in/Mustfinno2018 

Skepparmötet hålls vid sällskapets hemhamn på Beckholmen fredagen den 
14.9.2018 kl 18.00 då också seglingsföreskrifterna utdelas. 
Tilläggsuppgifter: Esa Mach 040 501 7118. 



53

viittAkAri cup 2019
21.5-3.9.2019

TPS arrangerar tillsammans med ASS kvälls kappseglingar för kölbåtar enligt 
FinLYS-regeln på norra Erstan 21.5 , 28.5 , 4.6 , 11.6 , 13.8 , 20.8 , 27.8 och 3.9.

Klasser: LYS 1 1,17 eller högre, LYS 2 övriga.

Tisdag kvällar, 1 start/kväll. Första varningssignal kl. 18.20.

Mera info på www.turunpursiseura.fi

Anmälan och seglingsföreskrifter: www.turunpursiseura.fi ”Viittakari Cup”. 
Anmälan bör innehålla skepparens namn och kontaktuppgifter, båttyp, båtens 
namn, segelnummer, klubb och LYS-tal. Dessutom görs anmälan till seglings 
nämnden varje gång före start.

 ☐ Viittakari Cup. Foto: Sara Huldén

 

Mustfinnö kappseglingen 
15-16.9.2018 

 

 

Mustfinnö kappseglingen för långfärdsbåtar seglas enligt FinLYS-handikapregeln. 
Kappseglingen är öppen för alla segelbåtar som uppfyller FinLYS-regeln. 
Kappseglingarna arrangeras som tidigare, dvs tre windward-leeward seglingar på 
lördagen på norra Erstan och på söndagen en medellång skärgårdskappsegling med 
start och mål vid Viittakari. 

Första start vardera dagen kl 11.00. 

Som kappseglingshamn fungerar hamnen vid Åbo båtvarv i Runsala och på lördag 
kväll ordnas en gemensam kvällsits med rolig samvaro och bra mat. Mera info följer 
senare. 

Anmälan senast 10.9. på nätet via 

Deltagaravgift 50,-. 

https://www.lyyti.in/Mustfinno2018 

Skepparmötet hålls vid sällskapets hemhamn på Beckholmen fredagen den 
14.9.2018 kl 18.00 då också seglingsföreskrifterna utdelas. 
Tilläggsuppgifter: Esa Mach 040 501 7118. 
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ursuit cup – Åboregionens 
kvällsseglingAr för lättbÅtsklAsser
I Åbo samlas lättbåtarna på onsadagkvällar från medlet av maj till medlet av 
september på fjärden mellan Stora Bocken och Viittakari för den traditionel-
la onsdagstävlingsserien. Cupen som numera går under namnet Ursuit Cup 
brukar ta paus i juli för att sedan fortsätta i augusti månad. För 2019 har  seg-
lingsföreskrifterna uppdaterats och en del av tävlingarna kan även hållas på 
fjärden utanför TPS. Första gången seglas Ursuit Cup i år onsdagen den 9.5 
och sista gången den 15.9. Cupen ordnas som ett samarbete mellan TPS och 
ASS så att det i det stora hela varit så att arangemanget går i tur ordning mel-
lan de två föreningarna. 

Klasserna som deltagit i Ursuit Cup är Optimist, Zoom8, E-jolle, Laser radi-
al, Laser standard, 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 och de större klasserna har sitt nedre märke ca 50 
meter nedanom start- och mållinjen, så de kryssar i mål och för att undvika 



55

situationer som skulle uppstå om optimisterna skulle runda samma märke 
som de större klasserna. De större klassernas övre märke är även längre mot 
vind jämfört med optimisternas.

Ursuit Cup har varit ett lämpligt första steg för de yngre juniorerna att prova på 
kappsegling efter att man övat liknande starter under kvällsträningarna. Vad 
som skiljer är att man på Ursuit Cup har signalflaggor och en mer högljudd 
tuta i stället för coachens visslingar och rop. Under Ursuit Cup är startfarty-
get ankrat till skillnad från två boijar som brukar användas på kvällsträning-
arna som start- och mållinje. Under Ursuit Cup har det även varit tillåtet för 
coacharna att ge råd åt en optimistjolleseglare som är första gången med eller 
som verkar bli efter de andra. På så sätt är steget inte så stort för den blivande 
kappseglaren och då de hålls med de andra lär de sig även se hur de mer er-
farna seglarna gör för att få sina båt att gå fortare och för att lära sig hålla rätt 
kurs på kryssen. På fjärden mellan Stora Bocken och Viittakari blir det med 
sydliga vindar även lite större vågor än utanför Beckholmen, vilket ger bra 
surf på undanvindarna.

ASS har under de senaste åren nått framgång i Ursuit Cup genom cupens to-
talsegrar i optimist klassen år 2015 av Ida Björkqvist, 2016 av Michael Tyni och 
2017 av Ida Björkqvist som efter klassbyte även tog hem totalsegern i Zoom8 
år 2018. Ida deltog i Zoom8 även i Airisto regattan år 2018 som var zoom8 
ranking och tog en fin tionde placering. År 2018 deltog i optimistklassen även 
de yngre juniorerna Casimir Granvik, Mathias Ek och Emil Krogell i några 
deltävlingar av Ursuit Cup. 

 ☐ Optimistjollar. Foto: Guy Svahnström
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micro mAgic i Åbo – kAppsegling med 
rAdiostyrdA segelbÅtAr
Under Båtexpo mässan i Åbo mässcentrum som ägde rum den 8-11 november 
2018, hade besökarna nöjet att få pröva på segling med radiostyrda segelbå-
tar med entypsklassen Micro Magic.  I dagarna före mässan öppnat hade det 
riggats upp en stor bassäng bredvid Foiling Centers Nacra 20 FCS och från 
taket hängande Moth. För denna fina upplevelese kan vi tacka de framgångs-
rika seglarna Samuli Leisti från HSK och Thomas Hacklin från ASS som var 
de drivande krafterna vid bassängen i Mässcentret i Artukais. 

Jag fick höra en rolig historia om en kvinna som besökt bassängen under 
Båtexpo. Kvinnan hade svårt att första hur det kommer sig att segelbåtarna rör 
på sig utan att ha någon motor och propeller som driver dem framåt. Robin 
Jolly, som hjälpte till vid bassängen, gjorde sitt bästa för att förklara för hen-
ne om det här med vinden som den drivande kraften för seglebåtarna men 
det verkade inte riktigt gå hem. Något som är så självklart för oss seglare kan 
te sig svårbegripligt för en landkrabba :-)  Då jag under Vene19Båt mässan i 
Helsingfors jobbat vid samma bassäng var det glädjande att se hur många som 
lärde sig grunderna i segling genom att segla med dessa båtar och det gällde 
både barn och vuxna. Många berättade att var det det bästa med hela mäss-
san. Vi får bara hoppas att det lockar fler utövare till denna underbara hobby! 
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Micro Magic är en entypsklass vars prototyp ritades av Thomas Dreyer år 1997, 
med målet att skapa en radiostyrd segelbåt som skulle vara liten i förhållande 
till de stora tävlingsmodellerna men som seglade lika bra. Målet var även att 
den skulle ha bara två servon, en för rodret och en för både storans och fockens 
skot. Prototypen blev en succe och Graupner började producera Micro Magic 
entypsklassen år 1998.  År 2006 kom en modiefierad modell, Racing Micro 
Magic och modellen från år 2014 hade fortfarande Dyeyer design, men fick 
en del influenser av den radiostyrda modellen ”Champ” som var designad av 
Michael Weston. Micro Magic har gått vidare med två skilda familjer av regler. 
De holländska klassreglerna är de mer strikta entypsklassreglerna och de har 
blivit de rådande multinationella klassreglerna för Micro Magic entypsklas-
sen. De tyska klassreglerna har däremot tillåtit en kontinuerlig utveckling av 
klassen och tillåter mer experimentering. 

Micro Magic båten:

•	 Längd: 53,5cm
•	 Bredd: 18 cm
•	 Total höjd: 98cm
•	 Vikt: 850g
•	 Segelyta: 1450 cm2

Den sista dagen, under Åbo Båtexpo mässa stod Micro Magic kappsegling på 
programmet. Inbudan hade gått ut till segelföreningarna i sydvästra Finland 
och ASS fick ihop flest deltagare med 2 stycken 3-manna lag och i ASS1 hade vi 
Kaj Lindfors, Oskar Lindberg och Hasse Karlsson. I ASS2 styrdes båtarna av Esa 
Mach, Pontus Lindberg och Jonas Krogell. TPS lag bestod av coachen Aleksi-
Elias Ruohonen samt E-jollejuniorerna Martin Edelmann och Jesse Fahlbom. 

I tävlingen seglades sex starter och banan var en kryss-läns bana med gate 
både uppe och nere. Kryss start och läns målgång. Det visade sig att den bästa 
strategin inför starten var att hållas nära fläktarna i övre delen av bassängen 
så länge som möjligt före startskottet. Således fick man hålla båten i fart där 
vinden var som starkast för att sedan fälla ner mot startlinjen då ca. 10 sek-
under återstod till starten. Ifall man styrt sin båt till nedre delen av bassängen 
var vinden så svag att det kändes som en evighet att få upp båten upp i fart. Då 



58

fanns det fanns även en stor risk att fastna i bassängens kant. Tre till fyra slag 
verkade vara lämpligt för kryssen och länsen var snabbast rakt ner. 

I tävlingens tillämpades simplifierade regler där de länsande båtarna fick hål-
la undan för kryssande båtar och där man fick röra vändmärkena precis som 
vindsurfingbredorna får göra. De snabbaste rundningarna gjordes trots det 
utan berörning. I tävlingen var det TPS lag som fick första plats medan ASS 
1 och ASS2 fyllde resten av platserna på podiet. Trots att TPS tog första plats 
var det roligt att tävla med de radiostyrda båtarna. Micro Magic klassen är en 
lättseglad radiostyrd segelbåt och det seglas även en del rankingtävlingar som 
fleetracing i Finland. Efter att ha tränat på BåtExpo mässan i Åbo fick jag vara 
med i en sådan på Vene19Båt mässan i Helsingfors och även det var en trevlig 
upplevelse. Om man funderar på att skaffa en MicroMagic kan man vända sig 
till specialaffärerna eller Graupners webbshop. Det är alltid roligare om man 
har minst en annan att tävla mot!

Jonas Krogell
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bÅtregister segelbÅtAr 2019

Ägare Namn Segelnummer Klass / Typ

KIMMO RUOTTU SHEILA L 5163 DIXIE 27
MATTI VAARNA ILLYRIA 5967 LM 28
KAJ FELLMAN DORIS MARIANNE 1443 BLUEBIRD 25
JARMO AAVASALO SISO 3857 ONE OFF
CLAS JAVÉN JASMIN 7076 FINNSAILOR 35
KARI SALMINEN SVANEVIT L 4980 PASSAD
SEPPO KOSKELAINEN CIRRUS 1445 HELMSMAN 26
TOM BÄCKSTRÖM DIONE II 3129 CONTRAST 33
GÖRAN SJÖHOLM FÅGEL BLÅ L 342 SWAN 36
CHRISTER GRANBERG KOMPIS 7616 MAMBA 29
MIKAEL GARDBERG VIOLETTA 209 WEEKENDKRYSSARE
ROLF HINDSTRÖM VÅRBÅT 5709 INFERNO 31
PONTUS LINDBERG URD L 3330 CAYENNE
CHRISTIAN RAMBERG CIARA FIN 8729 FINNGULF 36
SVANTE WAHLBECK MAGDALEN L 18
OLOF MALMSTRÖM DIANA L 29
STIG RÖBERG IRENE FIN 7573 ALBIN 78 CIRRUS
VENEYHTYMÄ POSEIDON POSEIDON FIN 8735 IOWAN 34
ROGER NYLUND WAIT FOR ME 29859
JOAKIM WESTERLUND 7699 505
KARI ENKOLA FINLAND II 9230 JOOLI
PIRKKA LEINO CAROLA L 10
REIJO NIITTYNEN PELAGOS FIN 7780 OMEGA 34
TAPIO WESTERLUND ELLINOR L 268
JOUKO SIPILÄ LIVIA L 7308 MP 35
KAJ ERIKSSON FATA MORGANA II 9256 JEANNEAU 39
MATTI RAJALA RÖDE VIKING FIN 6336 SCANMAR 345
FRANK SCHAUMAN MICHAMA FIN 10039 GRAND SOLEIL 40
JUHA-PEKKA TOMBERG LOKKI L 1260 TARGA 96
MARTIN GUSTAFSSON SAFIR 368 NORDISK FOLKBÅT
KAJ GARDBERG LA MOUETTE III 8826 OMEGA 36
JUKKA REUNANEN MAIJA FIN 628 BOTNIA 6
CYRIL RETTIG VON EROS L 11
CARL CHRISTIAN TRAPP ARIANA FIN 10076 MÄLÖ 40
ARI-VEIKKO SIPILÄ AAVATAR L 7876 GIBSEA 96 MASTER
ROGER NYLUND 180476
MONICA 
FORSSELL-HAUTAMÄKI

YOLANDA II 572 NETTA

KIM AUTERO ALEXANDRA 1717 AVANCE 36
ESA BURI MEREIJA 6965 SUNWIND 311
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Ägare Namn Segelnummer Klass / Typ

KALEVI FÄLT SLÖÖRI 10469 BAVARIA 37
CARL-JOHAN ÅKERBLOM HAJTAR L 191
SOLVEIG KROGELL ANIARA 100 H-VENE
MARKKU NISSILÄ EUFORIA FIN 10456 BAVARIA 36
JOAKIM METHER MEJ FIN 2207 FINN EXPRESS 83
MATIAS RÖYTTÄ BLUE JAY FIN 10529 SWAN 37
LARS TIUSANEN PARTOUT L 1066 GT-GRYSSARE
TOR GUSTAV 
ZWEYGBERGK VON

BREEZE FIN 10345 FINNGULF 41

MATIAS HELLSTRÖM Carinae BAVARIA 32 AC
MATTI LAINE FRIENDSHIP  V ONE OFF
BENGT EKSTRÖM DIEVOLE BENETEAU 

OCEANIS 36 CC
PIRKKA LEINO FINNGIRL L 104
SEPPO KASKIMÄKI MILOU 2004 Haj 2000
MARTTI REMES BLUES L 476
CASPER VAINIO COHO 82
JOUKO VIHANTO BONNY LASS L 3400 BLUE BIRD 25
VESA NORDSTRÖM Vera FIN 11015 Sun Odyssey 36i
CHRISTER JOHANSSON STILL SAILING 2282 Finnfire 33
PER-JOHAN LUNDSTEN ALBINA ALLMOGE ÅMINNE 17
ESKO VERÄJÄNKORVA JOELLA 19496 SWAN 371
JARKKO SJÖBLOM BÄSTIS II 368 ALBIN NOVA 33
RALPH HERMANSSON DE NADA 2878 GUYLINE 105
HASSE KARLSSON IROQOUIS 12
JAN GUSTAFSSON AROSA FIN 11537 SWAN 42
IIRO HOLLMÉN MESSALINA 772 OHLSON 29
MARKUS BLOMQUIST PUCKIE FIN 19
JONNA 
HELLSTEN-IMPIVAARA

S/Y MÖTE DUFOUR 335

JAN KRONQVIST JAFFA
HEIMO LAJUNEN BALTIC 42
CYRIL RETTIG VON BLOWING IN 

THE WIND III
FIN 11767 MORRIS M 36

GUSTAV LINDQVIST DIVINA FIN 55573 DELPHIA 37,3
JANI LEINO ALOE JON 33
JUHANI NORRGÅRD OSIRIS FIN 11504 BAVARIA 42 MATCH
MARKKU PÄIVÄRINTA SARASTUS BALTIC 39
JAN-ERIK MALEN MILLS FIN 8050 DUFOUR 39 FRERS
JUHA SALONEN SAILÓR 2866 SUNWIND 27
ANTON SANDQVIST VILDA MATILDA FIN 11766 RAPSODY 34
BEN STENMAN XENIA STOR SCYLLA
JAN WAHLSTEIN VIGFUSS L 5001 ALBIN VIGGEN
RAINER WILLBERG MERI-ANNA L 1724 KUSTKRYSSARE
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Ägare Namn Segelnummer Klass / Typ

MIKA KOLI DONNA BENETEAU FIRST 
300 SPIRIT

CHRISTIAN SANDHOLM WINDROSE FIN 9681 DEHLER 34 DD
LASSE LEHTO DELFIN 4829 HAVSKRYSSARE
DANIEL LÄHDE DELIA S 2756 Marieholm IF
JUKKA MIIKKULAINEN Lystiina Dufour 335
MARTTI REMES Blues FIN-476
TOMMI TUHKANEN Aloha FIN 5034 Albin Alpha
ANTON SUNDÉN BLUE BERRY FIN-6750 SWAN 38
Scoutkåren Pojkarna Braxen H- vene
PEIK SAUSO Vivian
HEINZ MACH DAT WOR ET L 7540 X-332
BENGT-JOHAN SKRIFVARS XENIA FIN 7242 X-99
CHRISTER KARLSSON UNELMA FIN11109
THOMAS HACKLIN PERIDINE FIN 19102 X 102
TIMO FLEMING Ayla FIN 11607 Bavaria 36
MICHELE CASAGRANDE NINELLA BENETEAU OCEANIS 34
KAJ LINDFORS IRENIA FIN 569 BLUEBIRD
Scoutkåren Pojkarna Verdandi Jeanneau Selection 37
KIMMO RUOTTU Agapi 6959 Bruce Roberts 33 

/ Showy 32
JOAKIM HÅKANS Merenneito II FIN-23
SAMI HAUTALA MESIMERI FIN10128 Dufour 40 Performance
ARI SALONEN Elliida L 6043 GUYLINE 3800
MATIAS HELLSTRÖM CARINAE FIN9924 BAVARIA 32 AC
LUCAS NIEMIMÄKI Cirosa Sunwind 26
KFUM:s Scouter 
Kamraterna (Koffan) 

Windis FIN11262 JJ38

 ☐ Paviljong. Foto: Markus Blomquist
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bÅtregister motorbÅtAr 2019

Ägare Namn Reg. nr Klass / Typ

SEPPO ASPLUND MONIQUE T 43889 BENETEAU ANTARES serie 9
TIM AUTERO EASY-RIDER III T 56393 ARRONET 23,5 C
PER-ARNE BERGROTH RATTAMEJ T 35673 FINNMASTER 100
JEAN LE BELL MÅRRAN L 11399 FLIPPER 717 L
ANDERS NORDGREN ELLA A 57805 MINOR 21 WR
CYRIL von RETTIG MACY X 17937 TARGA 44
ROGER RÖNNBLAD ANDANTE U 22772 HOLMÖ 36
MATIAS RÖYTTÄ LÉTOILE T 14173 SEASTAR 670 S
HENRY BJÖRKMAN BELLA T 26803 BELLA 760 DELFIN
BJÖRN BERGROTH BLÅNOS U 41277 FLIPPER 630 CC
PETER OLLUS SEA JOY A 28970 AQUADOR 26 HT
SAKARI ALHOPURO VIVERE U 8555 TARGA 37 +
MARKUS BLOMQUIST FILUR SILVER COLIBRI
KAJ GUSTAFSSON IDA SNIPA
HANNU HONKA SVALAN T 60362 TG ALFA
PETER JANSEN CHAKALAKA X 17737 SEALINE 35 sc/3
LASSE KANTOLA SHASHIKA X 11070 SKORGENS SONIC 395
HANNU KARHUKETO PUNAHILKA U 1528 FINNMASTER 6100 ROYAL
KAJ LUNDSTRÖM MARINO 8000
GÖSTA RÅHOLM K 54606 YANMAR 59 DAYCRUISER
FRANK SCHAUMAN S 28 CRIS CRAFT CORSAIR 28
JARMO VUORELA SCIRPUS BARLIT
KASPER WESTERLUND TRANSPORTEUR R 38673 MINOR 770
KAJ GUSTAFSSON TUSTER T 3141 BUSTER M2
PATRIK GUSTAFSSON KALLE SNIPA
JOHANNES RAJALA MOUETTE T 22933 ALBATROSS 29
KAJ MOLIN MARIA III T 42123 STOREBRO 31 ADRIATIC
GUSTAV LINDQVIST RÖDLUVAN S 37541 LÅNGSJÖ SNIPAN
JARL AHLBECK Fru Söderström T24949 Flying Albatross
CHRISTOFFER LINDQVIST GRÅBJÖRN X 16847 Buster X
KAJ GUSTAFSSON Peku T29087 Minor 6400
FRANK EDMAN NOVIA X17612
KIM WIKSTRÖM PROBE T 58330 Moottorivene
REIJO VAURA MESSINA U 47266 SCAND 7800 NAUTIC
AIRISTO SEGELSÄLLSKAP Tutte P 61533 öppen motorbåt
CARL-BERTIL BORG FANNY II N 40 NORD STAR 40
KRISTER LÖFMAN T 9610 GRANDEZZA 27 OC
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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 pontonbrygga som man kan för-
töja vid, samt en bastubyggnad och utedass. Bastubyggnaden rymmer även ett 
sällskapsrum med öppen spis.

Nyckel till stugan kan köpas från kansliet av medlemmar och skeppare till en be-
siktigad båt.

 ☐ Utsikt från Tjuvös bastu. 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 angöra. I viken finns en boj som kan användas för förtöjning. Under den 
kommande sommaren kommer utedasset på ön att renoveras.

 ☐ Lammkläppen. Foto: Sara Huldén
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TURKU - SEILI - NAUVO / GULLKRONA 
ÅBO - SJÄLÖ - NAGU / GULLKRONA 



I sommar kommer restaurang ASS Paviljong få ett nytt namn, en ny image och en 
ny sommarmeny. Det nya namnet är 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, fräscha 
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 ordna en hel del musikevenemang i sommar under veckoslu-
ten, allt från trubadurer till live-band. Följ med oss på sociala media för att se vad 
vi har på gång.
Naturligtvis vill vi hålla kvar skärgårds- stämningen på Terrassen, eftersom den 
stämningsfulla miljön är det unika med stället.

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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