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Airisto segelsällskAp i Åbo rf

Program 2014
  Vinterträningar för juniorer, 1 gång/ vecka
 Januari Juniorseglardagar
 Mars Mässbesök (Allt för sjön mässan 
  i Stockholm 1-9.3)
 12.3. Vårmöte
 Maj Jolleträningarna börjar
 Maj-Juni Logitech lättbåts cup på onsdagar
 Maj-Sept. Purjebägit kölbåts cup på tisdagar (8-9 gånger)
 10.5. Sjösättning
 12.5. Vårtalko
 16-17.5. Seglingskurs för studerande med 606
 19-20.5. Seglingskurs för damer
 23.5. Flagghissning
 25.5. Seglingskurs för damer
 Juni-juli Jolle- och seglingskurser
 20-22.6. Midsommareskader
 13.7. Bolofsunds allmogekappsegling
 Aug.-Sept. Jolle- och seglingskurser
 Aug.-Sept. Logitech lättbåts cup på onsdagar
 22-24.8. Airisto Regatta (lättbåtar)
 14.8. Stojsegling
 16-17.8. Eskader
  Klubbafton
 13-14.9. Mustfinnö regatta 
 26.9. Flagghalning
 10.10. Hösttalko
 11.10. Båtupptagning
 31.10. Hamnen stängs
 12.11. Höstmöte 
 Årskiftet Besök till DYC i Dar es Salaam
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kommodoren hAr ordet

Tristan och Isolde, ursprungligen en keltisk saga med inslag av gre-
kisk mytologi, hade premiär som Richard Wagners opera sommaren 
1865 (i dessa tider som vårt segelsällskap stiftades ute på Viittakari-
holme). Handlingen spelades runt en kärleksdryck som fick Isolde 
och Tristan att känna mot varandra på samma sätt som en seglare 
får gentemot sin båt före sommarens första seglats. Isolde pokalen 
som är avbildad på årsbokens pärm donerades ifjol tillbaka till säll-
skapet av Gudrun och Magnar Owrén-Leirvaag (Gudrun är barn-
barn till ASS tidigare kommodor Thorleif Owrén). Isolde tillbringa-
de flera år söder om ekvatorn hos vår nya vänklubb, Dar-es-Salaam 
Yacht Club i Tanzania (DYC), för att nu åter anlöpa den bekanta 
hamnen vid Beckholmen. Hon kommer att ses som pris i nästa års 
jubileumsregatta. 

Nu när jubiléet närmar sig med en trombs hastighet har också 
våra planer skotats närmare. Helhetsplanen för Beckholmen håller 
på att förverkligas. Den länge väntade renoveringen inomhus har ge-
nomförts till stor del med tanken att föra vidare den fina atmosfären 
av en yachtklubb. Det finns dock ännu många krävande projekt för 
de kommande åren. Hamnen fick en upplyft genom förnyandet av 
fasta bryggans däck, jollestranden, den nya dockningsstationen för 
ribben samt nu i våras muddringen. Med den iver och kunskap som 
vår hamnkapten och vicekommodor Kalevi samt intendent Frank 
jobbar är det inte ett under att man får se goda resultat. Här bör vi 
nog också rikta ett mycket stort tack till alla frivilliga talkoarbeta-
re: både scouter, yngre och äldre seglare. Hela Beckholmen håller 
på att förvandlas till en skinande pärla. För att befrämja den triv-
samma samvaron kommer krögaren att hålla öppet paviljongen 6 
dagar i veckan under sommar månaderna (tisdag – söndag). Detta 
tror jag att alla våra medlemmar kommer att uppskatta. Vi har fått 
två nya grannar i Beckholmen, som är intresserade av sjölivet, så 
jag ser framemot ett mycket gott samarbete. Nu när planerna för 
Beckholmen kommit fram ur sommardimman har vi börjat rikta 
kikaren mot Svenska Gården och dess framtid. Sedan 1928 har ASS 
förfogat över utrymmen i Svenska Gården i samarbete med Svenska 
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Klubben. Dessa utrymmen har visat sig var mycket viktiga för vår 
verksamhet, vi har skolningar, möten, kanslifunktioner samt ett ar-
kiv i dessa utrymmen. Här kommer jag genast att tänka på Heffe 
Ericssons mycket intressanta föredrag om America’s Cup han höll 
vid höstmötet. Vi vill vara med och utveckla fastighetsbolaget så att 
också framtidens seglare kan träffas i centrum av Åbo. Här vet jag 
att vår intendent kommer att göra det omöjliga möjligt.   

Junior- och lättbåtsverksamheten fortsätter att växa. Vi har nu 
cirka 100 juniorer som har haft över 60 träningsdagar ute på havet 
samt 8 läger (5 på försommaren och 3 på hösten). Våra tränare Lynn, 
Jonas, Roger och Alexandra samt juniorchefen Emil har fått ihop ett 
program som håller på hela året. Våra seglare inom Optimist, Zoom 
8 och Laser Radial har aktivt deltagit i onsdagsseglingarna (Logitech) 
från maj till september. Optimisterna har seglat 7 rankingtävlingar 
inklusive FM, och Zoom 8 seglaren 2 rankingtävlingar inklusive FM, 
runtomkring Finland. Två nya satsningar har införts, den ena för stu-
derande med 606-jollar som vi fått hyra av TPS (2-3 personers jolle 
ritad av Pelle Petterson) samt Lady-seglingen som ska börja nu i maj 
med en Dufour 44 från Midnight Sun Sailing. Åbo stad har också 
insett det stora intresset i segling, så nu kan man välja segling som 
sin sport i stadens idrottsakademi. Här får vi tacka Thomas Hacklin 
från förbundet. Samarbetet med scouterna fortsätter och vi ska för-
söka intensivera detta inom det kommande året.  

Kappseglingar är en viktig del av seglingen för många. Vi utveck-
lar våra egna kappseglingar som i år består av Mustfinnö, Airisto 
Regattan (tillsammans med Åbo regionens segelföreningar), all-
mogeseglingen i Bolofsund samt Stojseglingen. Vi har många fina 
och snabba båtar inom föreningen som säkert skulle klara sig bra 
i dessa regattor och vi hjälper gärna till med praktiska råd för nya 
seglare. För att kunna arrangera tävlingar behöver vi också arrang-
örer. Sedan flera år tillbaka har vi Roger och Stig som alltid har 
ställt upp, men nu skulle vi verkligen gärna se flera som hjälper till. 
Vänligen kontakta kansliet om ni vill vara med och utveckla fören-
ingen. Det är faktiskt mycket trevligt att få vara med som arrangör ute 
i en båt på Erstan. Kappseglare kan också lära sig en hel del genom 
att delta som arrangör. Detta speciellt med tanke på nästa års stora 
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jubileumsevenemang. Nästa år kommer ASS att vara huvudarrangör 
för Baltic Offshore Race Week (BOW), vilket är havskappseglarnas 
finländska samt estniska mästerskap. I tillägg till detta har vi också 
planerat att vara värdar för FM i 6mR, klassmästerskap i 5m samt 
8mR. Alla dessa arrangemang sköts i samarbete med Åbo traktens 
segelföreningar, Forum Marinum, Åbo stad samt sjöscouterna och 
andra frivilliga. Vår kappseglingschef Esa har tillsammans med Stig, 
Roger, Pirkka, Frank och Patrick har fått igång en stor organisation 
för jubileumsregattan som hålls den 29.7 - 2.8.2014. Var med och få 
ASS in på sjökortet.  

150-års jubiléets planer är inne på sista halsen. Vi kommer, att i 
samband med öppningen den 7.3.2015 av ASS utställning i Forum 
Marinum, ha en officiell mottagning samt på kvällen en bankett på 
Åbo slott. Den 9.7.2015 är det exakt 150 år sedan sällskapet stiftades 
ute på Viittakari-holme och detta ska firas. Den 12.7.2015 arrangerar 
vi den 110:e allmogeseglingen vid Bolofsund. Den 29.7 - 2.8.2015 
fyller jubileumsregattan Erstan samt Aura ås mynning med båtar; 
den ena finare än den andra. Senare på hösten 2015 ges 150-års ju-
bileumsboken ut. Dessa evenemang kommer att hämta många glada 
seglare till Åbo från när och fjärran. ASS är ju faktiskt Åbos äldsta 
idrottsförening samt en av de äldsta föreningar i staden överhuvud-
taget. Detta är faktiskt värt en salut! För all koordinering av fester 
och regattor har vi en jubileumskommitté. Ifall du blir tillfrågad att 
ställa upp i något evenemang så säg då ja som redan många av våra 
medlemmar har gjort. Vår vicekommodor Kaj samt andra ivriga ju-
bileumsplanerare som Kalle, Tutte, Nobbe, Patrick, Pirkka, Kasper, 
Frank, Stig, Esa, Kim och Annica samt många fler kan bekräfta hur 
givande det är att hjälpa till med jubileumsarrangemangen. Vi har 
en lång historia med många vänskapsklubbar runtom i världen. 
Senaste år förnyade vi våra band till Norddeutscher Regatta Verein 
(NRV) i Hamburg. Det betyder att du som ASS medlem är mycket 
välkommen att besöka NRV. För att få en uppfattning om alla våra 
vänner kan ni besöka Beckholmens paviljong och studera alla våra 
vänners vimplar som är upphängda på väggen. För närmare infor-
mation om specifika klubbar och kontakter till dessa vänligen ta 
kontakt med kansliet.
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Föreningens själ byggs upp av alla våra medlemmar och för att 
kunna förverkliga alla våra planer behöver vi ha ekonomin under 
bra kontroll. Här har vår skattmästare Andreas tillsammans med 
verksamhetsledaren Michael gjort ett ypperligt arbete inom för-
nyande av systemen. Vi har infört e-post fakturering samt en nog-
grann uppföljning av våra inkomster och utgifter. I strategiplanen 
ingick också utvecklingen av Beckholmen som hamn. I början av 
året grundade vi bolaget Beckholmens Marina AB som sköter om 
uthyrning av båtplatser till företag samt personer utanför själva säll-
skapet. Detta möjliggör utbyggandet av hamnen samt förbättrande 
av Beckholmens serviceutbud de kommande åren. Pontus har hjälpt 
oss mycket i stormen av paragrafer. Om ni vet någon som behöver 
en båtplats i närheten av Åbo centrum, så låt oss få veta om det. 

För att ni alla skall se vilka förändringar som vi håller på med 
föreslår jag att ni alla tar er tid och kommer förbi Beckholmen, inte 
bara en gång utan flera gånger i sommar. Vad är trevligare än att sit-
ta en solig dag på paviljongens terrass och äta något gott och se på 
hur juniorerna seglar och båtägarna tar hand om sina fina klenoder.

”Jag trivs bäst i öppna landskap. Nära havet vill jag bo några må-
nader om året så att själen kan få ro. Jag trivs bäst i öppna landskap 
där vindarna får fart, där lärkorna står högt i skyn och sjunger un-
derbart.” (Öppna landskap av Ulf Lundell)

Med dessa ord önskar jag alla medlemmarna en riktigt fin 
seglingssäsong.

Markus Blomquist
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styrelse och funktionärer

STYRELSE  2014

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

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

II Vicekommodor, Sekreterare
Kaj Lindfors 
050 367 2412 
kaj.m.lindfors@gmail.com

Skattmästare
Andreas Lundin  
050 346 3731 
andreas@lundin.fi
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Intendent
Frank Schauman 
0500 664 344 
frank.schauman@schaumanarch.fi

Juniorchef
Emil Oljemark 
040 720 9369 
emil.oljemark@abo.fi

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

Medlem
Kim Trapp 
0400 820 968 
kim.trapp@gmail.com

Medlem
Stig Röberg 
040 553 8398 
stig.roberg@saunalahti.fi
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Verksamhetsgranskare
Jan Martin 040 556 0496 jan.martin@auditmark.fi 
Christian Ramberg 050 553 3100 chris.ramberg@pp.inet.fi 
Pontus Lindberg (02) 251 0888 tj.lindberg@lawlindberg-co.fi 
suppleant

www.k-reimari.fi
kim.mattsson@k-supermarket.fi

Kyrkoesplanaden/Kirkkoesplanadi 32,
21600 Pargas/Parainen

vard./ark. 7–21, lö/la 7–18,
sö/su 12–18

Till oss är det lätt
att komma även med båt

Till oss är det lätt
att komma även med båt

Meille on helppo tulla
myös veneellä

Meille on helppo tulla
myös veneellä
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FUNKTIONÄRER 2014

Seglingsnämnden
Esa Mach, ordf. 
Stig Röberg 
Roger Nylund 
Emil Oljemark

Hamnnämnden
Kalevi Fält, ordf.
Mikael Huldén 
Clas Javén 
Jarmo Koli

Juniorkommitté
Emil Oljemark, ordf. 
Markus Blomquist 
Alexandra Ekman 
Michael von Hellens 
Jonas Krogell 
Roger Nylund 
Petteri Piha 
Stig Röberg 
Jerker Björkqvist

Besiktningsnämnd
Michael von Hellens, 
Sammankallare 
Norbert Agte 
Jesper Broo 
Kalevi Fält 
Olof Malmström 
Karl-Johan Mether 
Peter Rönnberg 
Mikael Huldén 
Carl-Johan Åkerblom

Hedersteckenkommitté
Kaj Lindfors, ordf. 
Stig Röberg 
Markus Blomquist

Jubileumskommitté
Markus Blomquist, ordf. 
Stig Röberg 
Kasper Westerholm 
Kaj Lindfors 
Pirkka Leino 
Esa Mach 
Frank Schauman 
Norbert Agte 
Roger Nylund 
Patrick Lindqvist 
Michael von Hellens 
Tor von Zweygbergk 
Kim Trapp 
Torbjörn Kevin 
Annica Lindfors 
Kalevi Fält 
Andreas Lundin

Informationskommitté
Kaj Lindfors, ordf. 
Michael von Hellens 
Kim Trapp 
Stig Röberg

Klubbhuskommitté
Frank Schauman, ordf 
Markus Blomquist 
Emil Oljemark 
Kalevi Fält 
Andreas Lundin
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AvgifternA 2014

Medlemsavgifter
 Familjens I medlem 84,00 
 Familjens II medlem (make/maka) 42,00 
 Ungdomar 19-29 år 40,00 
 Junior t.o.m. 18 år 23,00 
 Ständig medlem (frivillig) 30,00 
 Ständig medlem (förbundsavgift) 12,50

Inskrivning
 Familjens I medlem 250,00 
 Maka/make 0,00 
 Ungdomar 19 -29 år 43,00 
 Juniorer t.o.m. 18år 0,00

Hamnavgifter (medlemmar)
 Bojplats 244,00 
 Bryggplats 
 - längd under 6,0m 120,00 
 - längd över 6,0m och bredd under 4,2m 
 (yttre sidan av bryggan) 
  120,00 x båtens bredd + 0,65 
 - längd över 6,0m och bredd under 4,2m  
 (inre sidan av bryggan/strandkaj) 
  130,00 x båtens bredd + 0,65 
 - över 4,2 m 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) 60,00 
 Mastkran (icke medlem) 11,00 
 Vinterförvaring (L x B + 0,5 m)/ m2 11,00 
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 Vinterförvarings tält (L x B + 1,0 m)/ m2 12,00 
 Förvaringsskåp i båtskjulet 11,00 
 Mastförvaring utan båt 23,00 
 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 65,00 
 Grundbesiktning  65,00 
 Årsavgift för registrerade båtar 38,00

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

Båttrailer
 Hyra /dygn /resa 40,00

Maritima kläder,
gåvor, inredning och

båtkärl

även netbutik:
www.oceanspirit.�

tel. 040 761 8484

Slottsgatan 37b, Åbo
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försäljningsArtiklAr

 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 
 Slips   10,00 
 Knappar för klubbrock   1,00 
 Båtmärke (självhäftande)   5,00 
 Gamla sjökort 
  tävlingsbanor (inramad)   175,00 
  skärgårdshavet (faksimiltryck)  20,00 
 Tjuvö nyckel   25,00

Hyvän asumisen lämmin perusta

www.warmia.fi

L A T T I A L Ä M M I T Y S

L ä m m i t t ä m i s e n  k o r k e a m p i  t a s o ,  a i t o
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verksAmhetsberättelse 2013

Airisto Segelsällskaps i Åbo r.f. berättelse över verksamhetsåret 
1.1.2013 – 31.12.2013 given av styrelsen till vårmötet den 12 mars 
2014.

Programmet 2013
 25 - 27.1. Junior vinterläger i Varala, Tammerfors 
 Febr. – April Juniorveckoträningar i Gillesgården 
 13.3. Vårmöte 
 10.5. Bock- och städtalko 
 11.5. Sjösättning 
 17.5. Flagghissning 
 Maj  Jolleveckoträningarna börjar 
 22.5. Logitech Cup (onsdagsseglingar för jollar) 
 5.6.  Logitech Cup 
 3 - 7.6. ASS jolleskola (nybörjarkurs 1) 
 3 - 7.6. ASS jolleskola (tävlingsgruppenskurs) 
 10 - 14.6. ASS jolleskola (nybörjarkurs 2) 
 10 - 14.6. ASS jolleskola (fortsättningskurs) 
 17 - 20.6. ASS jolleskola (nybörjarkurs 3) 
 19.6. Logitech Cup 
 21- 23.6. Midsommar eskader 
 14.7. Bolofsunds allmogebåtkappsegling 
 5-8.8, 12.8. ASS jolleskola (nybörjarkurs 4) 
 5-8.8, 12.8. ASS jolleskola (fortsättningskurs) 
 22.8. Stojseglingen 
 24-25.8. Eskaderseglats till Brännskär 
 14.8. Logitech Cup 
 4.9. Logitech Cup 
 21 - 22.9. Mustfinnökappseglingen (LYS) 
 22 - 23.9. 606-seglingskurs för studerande 
 27.9. Flagghalning 
 11.10. Bocktalko 
 12.10. Båtupptagning 
 31.10. Hamnen stängs 
 13.11. Höstmöte
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Styrelsen
Styrelsen sammanträdde till 12 protokollförda möten under året.

Kommodor: Markus Blomquist 
I vicekommodor och Hamnkapten: Kalevi Fält 
II vicekommodor och Sekreterare: Kaj Lindfors 
Intendent: Frank Schauman 
Juniorchef: Emil Oljemark 
Skattmästare: Andreas Lundin 
Kappseglingschef: Esa Mach 
Medlem: Kim Trapp 
Medlem: Stig Röberg

Nämnder, kommittéer och funktionärer
Seglingsnämnd: Esa Mach (ordf.), Stig Röberg, Roger Nylund, 
Emil Oljemark 
Besiktningsnämnd: Carl-Johan Åkerblom, Norbert Agte, Arto 
Blomberg, Jesper Broo, Kalevi Fält, Andreas Lundin, Olof 
Malmström, Karl-Johan Mether, Peter Rönnberg, Mikael Huldén.
Hamnnämnd: Kalevi Fält (ordf.), Frank Schauman, Jarmo Koli, 
Janne Koro. 
Juniorkommitté: Emil Oljemark (ordf.), Markus Blomquist, 
Michael von Hellens, Roger Nylund, Stig Röberg, Jonas Krogell, 
Alexandra Ekman, Petteri Piha. 
Hedersteckenkommitté: Kaj Lindfors (ordf.), Stig Röberg, Markus 
Blomqvist 
Informationskommitté: Kaj Lindfors (ordf.), Michael von Hellens, 
Kim Trapp, Tiina Piha. 
Verksamhetsgranskare: Jan Martin, Christian Ramberg och som 
suppleant Pontus Lindberg.  
Kontaktperson för Svenska Kryssarklubben: Stig Röberg 
Klubbhuskommitté: Frank Schauman (ordf.), Kalevi Fält, Andreas 
Lundin, Emil Oljemark, Pasi Immonen 
Jubileumskommittén: Stig Röberg (ordf.), Markus Blomquist, 
Kasper Westerlund, Pirkka Leino, Kaj Lindfors.
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Medlemmar
Sällskapet hade vid årets slut 568 medlemmar, vilket innebär en ök-
ning med 5 medlemmar från år 2012. Av medlemmarna var 3 he-
dersmedlemmar (-1), 6 kallade ständiga medlemmar (+/- 0), 190 
ständiga medlemmar (-5), 275 årsmedlemmar (+/- 0) och 94 junior-
medlemmar (+10). Totalt fick sällskapet 38 nya medlemmar år 2013.

Följande nya medlemmar har inskrivits: Ville Donner, Hanna 
Eliasson, Felix Forsman, Neea Hakala, Iiro Hollmén, Mikael 
Huldén, Hugo Hämäläinen, Milo Kallio, Aaro Kangasniemi, Tyko 
Kangasniemi, Torbjörn Kevin, Iisakki Laine, Sofia Laine, Antti 
Lampinen, Kaj Lundström, Tim Muranen, Jenni Mäkelä, Janne Palola, 
Anna Parkatti, Marius Ranta, Petro Ranta, Axel Rivero, Paulina 
Rivero, Gösta Råholm, Oscar Röberg, Juha Salonen, Matti Sorto, 
Ben Stenman, Hanna Stenman, Ida Stenman, John Strandberg, Emil 
Sundelin, Sakari Suominen, Michael Söderholm, Samuel Söderholm, 
Freja Tollander, Carina Upson Sandlund, Freja Upson Sandlund. 

Enligt vad styrelsen erfarit har åtminstone följande medlemmar 
avlidit under det gångna året: Karl Leo Blomqvist, hedersmedlem-
men Fjalar Carla, Kim Lönnqvist, Lars Erik Taxell och Karl Gunnar 
Öhman.

Båtregister och besiktning
Sällskapets båtregister, som upptar de båtar som blivit besiktigade, 
innehöll 68 segelbåtar (-7) och 29 motorbåtar (+5). I maj och juni 
hölls officiella besiktningskvällar i klubbhamnen på Beckholmen.

Förbundet
Förbundets kontakt till fältet sköts till stor del via medlemstidning-
en Nautic, samt via internet-sidorna. Förbundets medlemsfören-
ingarnas medlemmar är delaktiga i förbundets kollektiva gruppo-
lycksfallsförsäkring, som även omfattar en ansvarsförsäkring för de 
enskilda medlemsföreningarna. ASS medlemmar representerades i 
följande kommitéer och nämnder. Tor von Zweygbergk vice- ordfö-
rande i kommittén för båtsport,Timo Fleming medlem i nämnden 
för kappseglingsregler.
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Kappseglingsverksamheten
Säsongen inleddes med kappseglingar för lättbåtar, Logitech Cup, på 
onsdagskvällar på banområdet vid Viittakari. Arrangemangen sköt-
tes turvis av ASS och TPS från medlet av maj till medlet av septem-
ber med uppehåll i juli. ASS arrangemangen sköttes turvis av Roger 
Nylund och Stig Röberg.  I seglingarna deltog Laser, Laser Radial, 
E-jolle, Zoom 8 och Optimistjolle. Totalt seglades drygt 30 starter. 
I Optimistklassen deltog totalt 20 juniorer, av vilka 8 från ASS. En 
ASS junior seglade Laser Radial och en Zoom 8. Det största ASS 
deltagandet i de senaste åren.

Kölbåtarnas kvällsserie Purjebägit Cup arrangerades av TPS en-
ligt LYS-regeln från 21. maj till 3. september.  LYS 1 klassen med 9 
deltagare vanns av Esa Mach. LYS 2 klassen hade 17 deltagare, av 
vilka 3 från ASS.

Den traditionella allmogekappseglingen vid Bolofsund i Houtskär 
arrangerades 108. gången den 14 juli. Denna gång deltog 11 båt-
lag som var en klar förbättring mot sista året. Stora skötbåtsklassen 
vanns av Stefan Kneck. Lilla skötbåtsklassen vanns av Therese Skaag.

Den lekfulla Stoj-seglingen arragerades 22. augusti vid 
Beckholmen. Start från boj eller brygga, och den här gången gick 
det runt Stora Bocken och mål vid boj eller brygga. I tävlingen ingick 
också pilkastning och kastning av ankare, vilka vardera gav tidsbonus 
från den seglade tiden, som beräknades enligt LYS-regeln. Tävlingen 
vanns av Kaj Lindfors med båten Irenia.

Mustfinnökappseglingen arrangerades 21 - 22. september med 
förnyat koncept. På lördagen seglades tre bankappseglingar och på 
söndagen en längre skärgårdsbana. Lördagens seglingar gick i före-
trädesvis lättare vindar, 2-4 m/s W medan vinden på söndagen var 
tilltagande 6-9 m/s W-NW. LYS 1 klassen med 7 deltagare vanns av 
Esa Mach med besättning. LYS 2 klassen med 6 deltagare vanns av 
Pekka Kataja, TPS. 5 båtlag från ASS deltog.

Under säsongen har Esa Mach, Thomas Hacklin och Kaj Lindfors 
tävlat mycket framgångsrikt också i andra kappseglingar.
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Övrig seglingsverksamhet
Midsommareskadern samlade 7 båtlag och gick till Lammkläppen.
24-25.8 ordnades en eskaderseglats till Brännskär, 9 båtlag deltog.

Junior- och lättbåtsverksamheten
Juniorerna har varit flitiga användare av Optimist-, Laser- 
samt Topperjollarna som föreningen har till sitt förfogande på 
Beckholmen. Här får vi nog tacka våra goda tränare Jonas Krogell 
& Lynn Bäckström, samt hjälptränare Alexandra Ekman och Roger 
Nylund för alla fina träningar. Aktiviteterna började redan i början 
av året med veckoträningar i Gillesgårdens Spegelsal. Här gick pro-
grammet närmast ut på att förbättra konditionen för kommande 
seglingar. Det krävs en hel del för att kunna handskas optimalt med 
en jolle i lite hårdare vindar. Under våren var våra juniorer också 
ivrigt med på de gemensamma lokala segelföreningarnas träningar.  

Seglingarna kom igång i maj och höll på ända in i oktober. 
Tävlingsgruppen började tidigt med sina veckoträningar samt 
Logitech Cupen.  I år var 10 ASS juniorer med på dessa onsdags-
tävlingar (Alexandra Arenius, Benjamin Björkqvist, Ida Björkqvist, 
Filip Blomquist, Ville Donner, Samuel Eriksson, Mathias Ollanketo, 
Michael Tyni samt Amos Veräjänkorva) som var med och kappseg-
lade på Logitech Cup (8 med Optimist, 1 Laser Radial, 1 Zoom8). 
Logitech Cupen bestod av 29 starter för Optimisterna vilket nog 
kan ses som en mycket viktig del för juniorernas utveckling inom 
kappsegling. Förutom tävlingsgruppen hade vi även en tränings-
grupp för de seglare som deltagit i kurser men inte ännu tävlar ak-
tivt.  Träningsverksamheten har gått tacknämligt framåt inom ASS 
och vi har kunnat öka på antalet träningar totalt.

Vi har haft turen att ha Stig Röberg och Roger Nylund som iv-
riga kappseglingsarrangörer sedan flera år tillbaka. Här skulle juni-
orkommittén gärna se flera juniorföräldrar samt andra seglings in-
tresserade ställa upp för att hjälpa i arrangemangen. Det är faktiskt 
mycket roligt att åka ut på Erstan någon vacker juni onsdagskväll.

ASS jolleskola arrangerade i juni 3 nybörjarkurser, en röd (täv-
lingskurs), en blå (fortsättningskurs) samt i augusti en nybörjar-
kurs till och en blå kurs. Dessa kurser samlade ihop 44 flickor och 
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pojkar som nog lärde sig en hel del om segling. Genom detta ivriga 
seglande var också vår utrustning i behov av diverse uppdatering, 
här kan nämnas att vi fick en till rib-jolle till vår fleet. Detta under-
lättar speciellt de situationer då man har två grupper ute samtidigt.

Vi arrangerade i september även en seglingskurs för studerande 
vid Åbo Akademi och Turun Yliopisto. Kursen ordnades med TPS 
606-kölbåtar. Vi hade 11 deltagare på kursen som var omtyckt. Vi 
hoppas på ett gott fortsatt samarbete här och en ny kurs igen år 2014.

Inom kappseglingen hade vi två ivriga Optimist juniorer (Filip 
Blomquist och Ida Björkqvist) som deltog i den finska Optimist ran-
kingserien, som hade fem deltävlingar under säsongen.   Ännu kom 
juniorerna inte på prispallen, men vi ser framemot nästa säsong 
med flera ivriga ASS juniorer med ute på turnén. Vi hade dessutom 
5 st. deltagare i kadett-tävlingarna, som ordnades i samband med 
rankingtävlingarna.

Den största tävlingssatsningen år 2013 var Airisto regattan som 
ordnades i samarbete med TPS och övriga segelföreningar i regio-
nen. Från ASS deltog juniorer både i optimist ranking och kadett-
tävlingen. Det var en aktiv seglingshelg för såväl ASS seglare samt 
arrangörer. Våra lokala nyheter Åbo Underrättelser hade också uppe 
ögonen för juniorseglingen med en fin artikel om flagghalningen. 
Under flagghalningen samt under höstmötet delades det ut gröna, 
blå samt röda diplom åt våra goda seglare. Optitrophyn fick Michael 
Tyni äran att ta emot och Pelles Juniorpokal gick åt Ida Björkqvist.  
Det var glädjande att se många av våra juniorer vara aktivt med på 
höstmötet med sina föräldar. Hoppas denna tradition kan fortsätta.

Klubbverksamhet, möten och fester
Stadgeenliga vår- och höstmöten, 13.3. och 13.11., hölls traditions-
enligt på Svenska Klubben och var  relativt väl besökta.På vårmötet 
beättade Kristian Kurtén om de 80-åriga Sjöbjörnarna och på höst-
mötet berättade Henry Ericsson om Americas Cup. Seglingssäsongen 
inleddes med en välbesökt flagghissning den 17.5. I programmet 
ingick supé och ett lotteri. Dessutom donerades Isolde pokalen till-
baka till sällskapet av familjen Owrén. Flagghalningen 27.9. var en 
välbesökt fest med kräftor och snapsvisor.
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Klubbhuset
Restaurangen fungerade som beställningsrestaurang under som-
maren 2013. Några större reparationer gjordes inte men en helhets-
plan för hamnområdet och klubbhuset uppgjordes. I september 
ordnades ett möte för att bedöma vilka delar av planen som skulle 
prioriteras. Också de akutaste behoven för reparationer i klubbhu-
set kartlades. Klubben har ansökt om ekonomiskt stöd för de olika 
saneringsbehoven.

Klubbhamnen
Det största arbetet i klubbhamnen var reparationen av den fasta ut-
gående bryggan som var i mycket dåligt skick. Ungefär en tredjedel 
av bryggans däck förnyades helt, också bryggans pålrader stöttades 
med nya balkar. Arbetet påbörjades av Suomen vesirakenne  som 
entreprenör, men då budjeten var knapp, slutfördes arbetet med 
hjälp av flitiga talkoarbetare (ca. 15). Speciellt får vi tacka Kimmo 
Ruottu, som utförde det krävande svetsarbetet för att binda balkar-
na ihop med varandra. Eftersom den yttre ändan nu är stark och li-
tet bredare än tidigare kunde vi på hösten placera alla pontoner på 
den förnyade delen.

På försommaren förbättrades också jollestranden. Först grävde 
man bort övre skikten av leran, sedan satte man ett tyg och grus. Till 
sist placerades de gamla jolletrallarna tillbaka. Den gamla fanerskivan 
som fungerade som båtslip ersattes med grusramp, som fungerade 
tillfredsställande. Meningen är att fortsätta att förbättra rampen i 
fortsättningen. Också ribbåten fick en ny slip så att det är lättare att 
dra upp den. Leran som grävdes bort från stranden fördes upp till 
området ovanför skjulen och leran täcktes med sten och grus. På så 
sätt fick vi många parkeringsplatser till. Parkeringsplatsen vid vägen 
ner förbättrades också genom att sätta tyg och ett nytt gruslager på 
tyget. Då staden samtidigt byggde om Valfångaregatan och fällde 
några träd vid vägen förbättrades parkeringsmöjligheterna betyd-
ligt.  Arbetet utfördes av Maanrakennus ja maisemointi Rainio Oy.

Ännu i december hände det i hamnen då stormen var nästan fällde 
den stora tallen ovanför båtarna. Rotstubben fällde båten nedanför 
mot båten bredvid men också på rotstubben så att tallen blev stående 
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men kraftig lutning. Om tallen hade fallit helt hade den söndrat en 
del master på mastställningen. Med hjälp av Nostokonepalvelus 
kranbil och Entti Oy fälldes trädet i korta stumpar. Till sist sjösat-
tes den lutande båten för att få den rak och och den lyftes upp igen.

I hamnen låg under sommarn 64 båtar och vintern 2012-13 43 
båtar.

Utehamnar
På Tjuvö hade isarna drivit pontonerna med vikterna från sina plat-
ser. Clas Javen kunde dock lyfta och dra med sin starka båt vikter-
na på sin rätta plats så att pontonerna ligger igen rakt.19 båtlag be-
sökte Tjuvö en eller flera gånger. Bastun anlitades av vuxna 100 och 
barn 31 gånger.

Administration och information
Sällskapets kansli är inrymt på tredje våningen i gårdsflygeln i 
Svenska Gården vid Auragatan. Kanslifunktionerna sköttes på del-
tid av Michael von Hellens. Informationen till medlemmarna sköttes 
via sällskapets hemsidor samt e-post till medlemmarna. Två med-
lemsblad utkom, ett i februari och ett i september. Årsboken utgör 
sällskapets främsta interna informationskälla för medlemmarna. 
Årsboken utkom till flagghissningen i maj. Informationen mot ju-
niormedlemmarna sköttes även via sällskapets sidor på Facebook, 
och bokningarna för juniorevenemangen via Nimenhuuto-sidorna. 
Sällskapet har även varit synligt i lokalatidningar, i samband med 
reportage från evenemang.

Utmärkelser och vandringspris
•	 Hederstecken i guld: Stig Röberg
•	 Hederstecken i silver: Pontus Lindberg
•	 Förtjänsttecken: Emil Oljemark, Frank Schauman, Kim Trapp
•	 Funktionärspris: Airisto Regatta arrangörerna (Artturi  

Niittynen, Bo Forsström, Michael von Hellens, Emil Oljemark, 
Petteri Piha, Jerker Björkqvist, Karl-Johan Mether, Stig Roberg, 
Markus Blomqvist)

•	 Mattis Stora stop: Karl-Johan Mether
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•	 Kotkanpää-pokalen: Lynn Bäckström
•	 Åbo Lamps pokal: Kaj Lindfors
•	 Björn Lindfors LYS-pokal: Esa Mach
•	 Årets seglare: Thomas Hacklin
•	 TPS kipparituoppi: Kalevi Fält
•	 Svenska Hederskannan: Markus Blomquist
•	 Optitrophy pokalen: Michael Tyni
•	 Pelles Juniorpokal: Ida Björkqvist
•	 Bordsflagga nr. 33: Michael von Hellens
•	 Bordsflagga nr. 34: Familjen Owrén
•	 Kappseglingsbanor på Erstan tavla: Jouko Sipilä

Ekonomi
Räkenskapensårets underskott för år 2013 visar -25.065,86 €. 
Summan av främmande kapital minskade från 65.687,66€ år 2012 
till 63.827,96€ år 2013. Lånet som lyftes från Nordea under 2011 
har amorterats enligtplan, 7.368,44€ under 2013. Lånesaldot utgör 
i slutet på räkenskapsåret 47.894,68€. Enligt plan amorteras lånet 
på 10 år. Fastigheten Marholmsudden (Tjuvö) är pantsatt som sä-
kerhet för lånet.

Beckholmens hamnanläggning har avskrivits planenligt med 
5.745,18€. Lagervärdet på ASS artiklar nedskrevs med 1.190,64€ 
och värde på lagret var vid bokslutperiodensslut 3.790,58€. ASS har 
erhållit ett understöd på 139,67€. Limiten höjdes med 10.000€ un-
der året för att medlena skulle räcka till för verksamheten, orsaken 
var främst att utgifterna för juniortränarnas löner inte höll sig till 
budgeten. Disponibla medel i kassan var vid årskiftet 511,41€ jäm-
fört med 10.018,53€ vid slutet av 2012.
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bokslut 2013

Ass resultAträkning 
ORDINARIE VERKSAMHET 2013 2012

INTÄKTER
Administration och kansli 0,00 0,00
Hamn o hamnverksamhet 42 319,09 43 095,35
Klubbhuset, Beckholmen 13 611,00 12 596,00
Uthamnar 211,00 613,00
Kappseglingsverksamhet 635,00 480,00
Juniorverksamhet 5 240,00 5 644,00
Klubbverksamhet, möten o fester 624,00 1 744,00
Båtregister o ch besiktningsverksamhet 3 535,00 3 518,00
ASS försäljningsartiklar 805,50 580,00

Intäkter totalt 66 980,59 68 270,35

KOSTNADER
Administration och kansli -16 428,70 -15 939,32
Hamn o hamnverksamhet -47 673,05 -55 364,74
Klubbhuset, Beckholmen -8 340,02 -8 384,88
Uthamnar -850,99 -995,56
Kappseglingsverksamhet -2 301,31 -525,92
Juniorverksamhet -28 697,44 -9 622,90
Klubbverksamhet, möten o fester -2 528,36 -1 721,96
Båtregister o ch besiktningsverksamhet -550,00 -271,00
ASS försäljningsartiklar -1 978,69 -299,80

Kostnader totalt -109 348,56 -93 126,08

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -42 367,97 -24 855,73
MEDELANSKAFFNING

TILLFÖRDA MEDEL
Intäkter 30 592,50 27 582,00
Kostnader -10 726,88 -11 284,74

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 19865,62 -8 558,47
FINANSIERINGSVERKSAMHET

Intäkter 0,85 21,08
Kostnader -2 704,03 -2 505,33

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -2703,18 -11 042,72
ALLMÄNNA UNDERSTÖD

Allmänna understöd 139,67 5 262,81

FÖRÄNDRINGAR I RESERVERINGAR 0,00 0,00
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT -25065,86 -5 779,91
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ASS BALANSRÄKNING 
AKTIVA 31.12.2013 31.12.2012

BESTÅENDE AKTIVA
Materilla tillgångar

Egna fastigheter 5 045,64 5 045,64
Egna byggnader och konstruktioner 11 109,43 11 945,62
Maskiner och inventarier 40 628,14 42 674,79

Materilla tillgångar sammanlagt 56 783,21 59 666,05
Investeringar

Andelari samma kocerns företag 2 500,00 201,83
Övriga aktier och andelar 201,83 201,83

BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT 59 485,04 59 867,88

RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar 3 790,58 4 550,67
Fordringar
Kortfristiga

Kundfordringar 8 131,63 10 857,19
Resultatregleringar 1 758,72 1 610,14

Fordringar sammanlagt 12 467,33
Finansiella värdepapper 2 630,59 2 630,59
Kassa och bank -14 488,59 5 018,53

RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT 1 822,93 24 667,12
AKTIVA SAMMANLAGT 61 307,97 84 535,00
PASSIVA 31.12.2013 31.12.2012

EGET KAPITAL
Övriga fonder 722,22 722,22
Verksamhetskapital (överskott/underskott f.t.rsp) 21 823,65 24 175,71
Räkenskapsperiodens överskott/underskott -25 065,86 -5 779,91

EGET KAPITAL SAMMANLAGT -2 519,99 19 118,02
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER

Reserver 0,00 0,00
FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristiga skulder 47 894,68 55 263,12
Kortfristiga

Skulder till kreditinstitut 7 368,44 7 368,44
Skulder till leverantörer 2 805,67 1 034,05
Övriga skulder 244,34 679,93
Resultatregleringar 5 514,83 1 071,44

Kortfristiga skulder sammanlagt 15 933,28 10 153,86
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 63 827,96 65 416,98

PASSIVA SAMMANLAGT 61 307,97 84 535,00
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• Stor efterfrågan på hyresbostäder ger goda möjligheter till avkastning
• Enkelt och effektivt alternativ till egna bostadsplaceringar
• Diversifiera din portfölj och gör den mindre konjunkturkänslig

 Ring för mer info: 0204 293 100 eller besök www.alandsbanken.fi/bostad

KOMPLETTERA DINA PLACERINGAR MED HYRESBOSTÄDER. 
INVESTERA I BOSTADSFONDEN! 

Ser du möjligheter 
i kvadrat? 
Investera i bostäder 
genom vår bostadsfond.

Vi går vår egen väg

FÖRST I FINLAND– TA KONTAKT REDAN IDAG!

ÅBO, Hansakvarteret, Eriksgatan 17. Tel. 0204 293 100
PARGAS, Köpmansgatan 24. Tel. 0204 293 150 www.alandsbanken.fi

Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Fondprospekt och faktablad samt mer information finns på Ålandsbankens 
samtliga kontor och på www.alandsbanken.fi Fonden marknadsförs och säljs av Ålandsbanken Abp i egenskap av ombud för de 
av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av 
marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Samtalsavgift 8,35 cent/samtal + 7,02 cent/minut, från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/minut.
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besiktningsinformAtion 2014

Vårens båtbesiktningar sker följande kvällar kl 
18-20 i klubbhamen på Beckholmen.

 tisdag  7.5.  skrovbesiktning
 torsdag 15.5.
 fredag 23.5.
 tisdag 27.5.
 torsdag 5.6.
 torsdag  12.6.
 tisdag   17.6.

Dessutom kommer besiktningar att utföras vid Airisto 
Stormälö måndag 26.5. och måndag 9.6. kl. 17-19.

Besiktningarna löper bäst om du reserverar tid på förhand. 
Besiktning kan enligt överenskommelse även ske i annan 
hamn då debiteras bensinkostnader vid besiktningstillfället.

Avgifter:
•	 Inregistrering / grundbesiktning  65,-
•	 Årsavgift 38,- (betalas av alla båtar 

som finns i ASS båtregister.  
•	 Årsbesiktningen är avgiftsfri.
•	 Icke medlemmar betalar 78,- för grundbesiktning 

och 45,- för årsbesiktning.

Kontaktperson för besiktningsmännen:
Michael von Hellens, Tel: 045 8426220
e-post: kansliet@airistosegelsallskap.fi
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Besiktningsmännens kontaktuppgifter:
Andreas Lundin BECKHOLMEN 050 346 3731
Kalevi Fält ÅBO 045 139 7673
Mikael Huldén ÅBO 040 581 0039
Karl-Johan Mether ÅBO 040 567 9958
Carl-Johan Åkerblom ÅBO 040 746 4015
Norbert Agte NAGU/ÅBO 040 545 5609
Jesper Broo HELSINGFORS 040 518 3515
Olof Malmström MARIEHAMN 050 556 6517
Peter Rönnberg NAGU 040 534 7561

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 registreringsförening. Dessutom utförs grundbesiktning 
om båtens besiktningsmärkeskolumn 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 skrovbesiktningen granskas båtens skrov, styrinrätt-
ning, kraftöverföring och genomföringar samt motorn.

•	 Årsbesiktningen utförs med båten fullt utrustad och i sjön. 
Där granskas utrustning och anordningar som inverkar på 
säkerheten.
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vägen till en god seglAre

Genom ASS kan man komma bra igång med sin seglarbana. Du kan 
börja redan som 6-7 åring genom att delta på en jollekurs på ny-
börjarnivå. Dessa kurser ordnas tre gånger i sommaren. På grund-
kurserna lär du dig om hur en optimistjolle fungerar och lite annat 
smått och gott om jollesegling. För att förkovra dina kunskaper kan 
du ännu samma sommar delta på en fortsättningskurs på hösten. 

 ☐ Filip får instruktioner av Lynn

juniorverksAmheten 2014



35

Våra veckoträningar är uppbyggda så att vi tränar i två nivågrup-
per. Efter träningar kan man nästa sommar delta i en till fortsätt-
ningskurs eller i tävlingskursen. Om du är intresserad att börja tävla 
med jolle och lära dig mer om kappsegling kan du efter att ha nått 
en god nivå som jolleseglare börja i vår tävlingsgrupp som tränar 
ca. tre gånger i veckan under vår- och höstsäsongen.

Det kurs- och träningssystem vi har gör att man som barn kan 
börja segla, oberoende har man tidigare seglingserfarenhet eller inte.

För studerande kan vi rekommendera att delta i en studentkurs 
och på det viset få kunskaper i seglingens ädla konst. Ett gott tips är 
också att ta del i sjöscouternas verksamhet som har sina båtar i ASS. 
Jollekurserna på ASS ger dig goda grunder att i fortsättningen fung-
era som en god jolleseglare eller kölbåtsseglare i ett senare skede.



36

 

  

Airisto Segelsällskaps seglingskurser för sommaren 2014 

                           Beckholmen, Hirvensalo 
 

          Nybörjarkurs I: 2-6.6 (må-fr, klockan 9-13) 

            Röd seglingskurs (tävlingsgruppen): 2-6.6 (må-fr, kl. 13-17) 

            Nybörjarkurs II: 9-13.6 (må-fr, klockan 9-13) 

              Grön seglingskurs(fortsättn.kurs1): 9-13.6(må-fr,kl. 13-17) 

             Nybörjarkurs III: 16-19.6 (må-to, klockan 9-14) 

            Nybörjarkurs IV: 4-8.8 (må-fr, klockan 9-13) 

              Blå seglingskurs (fortsättn.kurs2): 4-8.8 (må-fr, kl. 13-17)  

För mer info kontakta: 
Lynn Bäckström (coach) 050 554 0887   
Anmälningar till kurserna per epost till adressen: lybackst@abo.fi  
 
I anmälningen skall det framkomma: 

- Barnets namn och födelsedatum 
- Vårdnadshavarens namn, postadress, telefonnummer och epostadress 
- Vilken/vilka kurser man anmäler sig till 

 
Ledare: Jonas Krogell, Lynn Bäckström,  
Kurspris 150 €, ASS medlemmar 140 €. 
Kurserna äger rum på Beckholmen, Hirvensalo. Adress: Valfångaregatan 10, FIN-
20900 Åbo 
 
Följ gärna webb- och facebooksidan för uppdaterad kursinfo!  
http://www.airistosegelsallskap.fi/ eller på Facebook 
https://www.facebook.com/groups/108569619163648 
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 Kom och segla      
 

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. ordnar veckolånga jolleskolor åt barn i åldern 7-13 år. Kurserna 
äger rum i juni och augusti. Våra kurser följer ett nivåsystem som Finlands Seglarförbund 
använder sig av. Vi har nybörjarkurser, fortsättningskurser och kurser på tävlingsnivå. Man 
kan bra delta endast i en kurs eller anmäla sig till flera kurser.  Kursplatsen är hemmahamnen 
på Hirvensalo. Kursdagarna börjar och slutar i hemmahamnen. Mera info om anmälningar 
och datum på baksidan. 

                                             

 

På jollekurserna lär man sig jollehantering, segeltrim, kappseglingsregler, sjömanskap, 
säkerhet till sjöss och mycket annat nyttigt. Jollesegling är en rolig hobby och kan också bli en 
sport som du vill fortsätta med att träna. Vi erbjuder också träningar till två olika nivågrupper. 
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 ☐  Juniorernas grillparty tillsammans med Esbo Segelförenings juniorer under Airisto 
Regattan



39

 ☐ Ida Björkqvist
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kAppseglingAr och kurser 2014

 ☐ Starten har gott i Stojkappseglingen.

 ☐ Hamnmanövrar i Stojkappseglingen
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LOGITECH CUP 2014 
14.5-17.9.2014 

 

 

 

ASS, TPS och TTPS arrangerar turvis övningskappseglingar för lättbåtar på onsdag 
kvällar på banområdet innanför Viittakari under tiden 14.5. – 17.9. med 
sommarpaus från midsommar till slutet av juli. 

Logitech Cup seglingarna ger ypperliga möjligheter att träna kappsegling med korta 
och rätt intensiva seglingar. 

Seglingarna är öppna för Laser, Laser R,  Zoom 8, Optimist mm. Anmälan till 
seglingsnämnden på platsen. Ingen avgift. Första start kl 18.30 med 1-3 starter per 
kväll beroende på väderföhållandena. 

Seglingsföreskrifterna kan läsas på TPS nätsidor www.turunpursiseura.fi  

I regel bogseras optimisterna till och från banområdet vid behov av våra tränare. 
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PURJEBÄGIT CUP 2014 
20.5-2.9.2014 

 

 

 

Turun Pursiseura arrangerar kvällskappseglingar för kölbåtar enligt LYS-regeln på 
norra Erstan 20.5. – 2.9.2014. 

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

Tidtabell: Tisdag kvällar 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 5.8., 12.8., 19.8., 26.8., 2.9. Totalt 9 
seglingar, 1 start/kväll. Första varningssignal kl. 18.20. 

Anmälan och seglingsföreskrifter: www.turunpursiseura.fi ”Purjebägit Cup”. 
Eventuella ändringar publiceras senast 20.5. Anmälan bör innehålla skepparens 
namn och kontaktuppgifter, båttyp, båtens namn, segelnummer, klubb och LYS-tal. 
Dessutom görs anmälan till seglingsnämnden varje gång före start. 
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Stoj - kappseglingen 
14.8.2014 

 

 

 

Kappsegling – mest på skoj – på ASS Beckholmen den 14.8. med anmälan och  
skepparmöte kl. 17.30 vid mastkranen och start ca kl 18. 

Lekfull ”kappsegling” med liberala specialregler från brygga eller boj i klubbhamnen 
runt Lilla eller Stora Bocken (beroende på vindförhållandena) och tillbaka. 

Resultatet räknas enligt LYS-regeln med eventuella ”modifieringar”. I resultatet 
beaktas också resultaten i ett par andra grenar. 

Prisutdelning på Beckholmen efter avslutad kappsegling. 

Info: Roger Nylund 040 554 8540,  Stig Röberg 040 553 8398 
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Mustfinnö kappseglingen 
20-21.9.2014 

 

 

Mustfinnö kappseglingen för långfärdsbåtar seglas enligt LYS-handikapregeln. 
Kappseglingen är öppen för alla segelbåtar som uppfyller LYS-regeln. Seglingarna 
arrangeras på Erstan så att på lördagen 20.9. seglas tre windward-leeward seglingar 
på norra Erstan och på söndagen 21.9. en medellång skärgårdskappsegling med start 
och mål vid Viittakari. 

Första start vardera dagen kl 11.00. 

Anmälan till kappseglingarna sänds via Airisto Segelsällskaps nätsidor. På nätsidorna 
finns också den officiella inbjudan. 

Skepparmötet hålls vid sällskapets hemhamn på Beckholmen fredagen den 
19.9.2014 kl 18.00 då också seglingsföreskrifterna utdelas. 

Tilläggsuppgifter: Esa Mach 040 501 7118 
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Lady Sail 
17-18.5.2014 

 

När: 19.5.2014 och 20.5.2014 kl 17-21 samt 25.5 kl. 10-16 

Målgrupp: Kursen ämnar sig specifikt för damer som vill lära sig mer om segling och 
att röra sig till havs. För att delta i kursen behövs inga tidigare erfarenheter. 

Pris: 250 €/ deltagare,betalas till konto FI30 2429 1800 0666 87 före kursens början. 

Var: Start från Beckholmen, Valfångaregatan 10-12, 20900 Åbo 

Mål för kursen: Vi kommer att gå igenom grundläggande teori om segling och 
sjömanskap. Meningen är att efter kursen skall deltagarna ha en bredare 
uppfattning om hur man rör sig till havs med segelbåt. Under kursen går vi igenom 
de olika elementen för segling, segelbåtens uppbyggnad samt hur man manövrar 
båten. Även säkerhet till sjöss samt grunder till navigering kommer att behandlas 
kort. 

Utrustning: Flytvästar och seglingsställ finns till förfogande men ta med egna kläder 
enligt väder, märk att det ofta är klart kyligare till havs. Mössa och handskar som 
man kan jobba med är att rekommendera. Bekväma skor med ljust botten, t.ex. 
seglingsskor eller -stövlar fungerar bra. Drickflaskakan vara bra speciellt då vi kör 
manövrar. 

Frågor och anmälning till kursen: Till Lynn Bäckström, e-post: 
lynn.backstrom@abo.fi, tfn: 050-5540887 
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Seglingskurs med 606:or 
17-18.5.2014 

 

Arrangörer: Airisto Segelsällskap, Turun Pursiseura och ÅA-idrott 

Tidpunkt: 17-18.5.2014 kl. 11.00-16.00  

Plats: Turun Pursiseura, Runsala, Pursiseuranranta 30, 20100 Turku 

Pris: 45 euro per person. Även fortsättningsstuderanden och personal är välkomna. 

Ledare: Lynn Bäckström och Jonas Krogell 

Kursbeskrivning: Under kursen går vi igenom grunderna för segling och bekantar oss 
med båtklassen 606 både i teorin och på havet. Deltagarna får under kursen segla 
tillsammans med erfarna seglare, och lära sig grunderna till att hantera en segelbåt. 

Utrustning: Deltagarna skall ha med sig varma slitstarka och helst vattentäta kläder 
+ en omgång klädombyte ifall man blir våt. Som skor duger t.ex. vanliga springtossor 
(som får bli våta). Ett lätt mellanmål ingår (kaffe/te, frukt, smörgåsar). Ifall man äger 
en jolleflytväst kan man ta med den. 

Mer info: Lynn Bäckström, lybackst@abo.fi, 0505540887. 

Anmälningar: till ÅA Idrott, carl.myrberg@abo.fi  (02) 215 4654 / 040 5599 465. 
Anmälning senast: 10.5.2014 
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Bra priser. Bäst 
bland banker.*
Bli kund hos oss! Ju mer du anlitar våra tjänster desto 
fler förmåner får du. Som Nyckelkund får du våra 
bästa förmåner och en personlig bankrådgivare, som 
ger dig och din familj råd i viktiga ekonomiska frågor. 
Läs mer på nordea.fi/välkommen eller ring 0200 
5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–20 och boka tid för 
ett möte.

* Nordea är vald till bästa bank i Norden och Finland 2013 av tidningen Global Finance.

Gör det möjligt

0200 5000
nordea.fi
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Ass fyller 150 År nästA År

Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. har i snart 150 år befrämjat och ut-
vecklat segel- och annan båtsport, spridit kunskap om gott sjöman-
skap, kappseglingskonst, navigation och långfärd samt berett med-
lemmarna möjlighet till aktivt båtliv. Vi kan med glädje konstatera 
att föreningens juniorverksamhet växer och frodas och kan se fram 
emot följande 150 år med tillförsikt.

ASS 150-års jubileum firas år 2015 med heder, ära och festhumör.  

En av jubileumsårets höjdpunkter är att ASS är huvudansvarig 
för Baltic Offshore Week (BOW) 29.7.2015 - 2.8.2015. BOW är 
havskappseglarnas finska- samt estniska-mästerskap. Under sam-
ma tidpunkt arrangerar ASS även tävlingar för metersklasserna, 
bl.a. finns planer för 6mR FM, 8mR och 5m klassmästerskap.  

Andra höjdpunkter under året är bl.a. mottagningen och utställ-
ningen på Forum Marinum samt jubileumsmiddagen på Åbo Slott. 
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Nedan ett utkast ur jubileumsårets program.

 7.3.2015 Mottagning på Forum Marinum samt öppning 
  av ASS utställning
 7.3.2015 150-årsfest på Åbo Slott 
 9.7.2015 Exakt 150 år sedan stiftandet av ASS  
  på Viittakari
 12.7.2015 Bolofsunds allmogesegling 110:e gången
 29.7.- 2.8.2015 Jubileumsregattan
 Hösten 2015 ASS 150 års historik utkommer

För att lyckas med samtliga evenemang önskar vi att så många med-
lemmar som möjligt hjälper till med olika praktiska arrangemang 
under året.

Sätt in tidpunkterna i kalendern redan nu och anmäl gärna ditt 
intresse i god tid. Din hjälp behövs med planering och utförande, 
såväl till land som till sjöss. Du kan anmäla ditt intresse till Michael 
von Hellens via email till adressen: kansliet@airistosegelsallskap.fi

’Navigare necesse est’ så lyder ett välbekant citat. Nu utlyser sty-
relsen en tävling till medlemmarna att hitta på en alldeles egen slo-
gan för ASS. Gnugga geni- och fantasiknölarna och skicka ditt bi-
drag till kansliet senast den 31.10. 2014. Alla med! 

Den förnämsta belöningen är att vinnarens slogan kommer att 
användas i kanhända följande 150 år.

Styrelsen



50

 ☐ Isolde pokalen
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isolde pokAlen Återvände till Ass

”Vid årshögtiden den 25 juli 1897 förärade tandläkare W:m Widenäs 
till sällskapet en pokal avsedd till tävling mellan farkoster inom sällska-
pet. Pokalen benämndes Isolde-pokalen efter givarens båt med samma 
namn (f.d. Triton, som skadats vid båtvarvets brand och sedan mera 
övergått i d:r Widenäs’ ägo samt delvis nybyggts). Enligt stadgarna, 
som fastställdes vid årsmötet den 29 april 1899, är tävlingen öppen för 
båtar av högst 2 valörer. Farkosten bör vara konstruerad av finländsk 
man och byggd inom landet samt föras av ägaren. Tävlingen försiggår 
årligen på minst 10 eng. mils bana och pokalen tillfaller med ägande-
rätt den båtägare, som segrat vid sammanlagt tre tävlingar, oavsett 
om detta skett med samma eller olika båtar. Segrarens och farkostens 
namn inristas på pokalen och därjämte tillkommer den förre en tve-
tungad standert i vitt och blått med initialerna I.P., att användas enligt 
sällskapets stadgar och övligt bruk.” (citat ur ASS 60-års skrift skriven 
av hedersledamot Ernst Lindberg) 
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 ☐ Isolde pokalen överräcks tillbaka till ASS
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Denna stadgar har sedan förändrats i flera etapper att omfatta båtar 
i 6, 6.5 & 7 meters AM klasserna (1904), 30 m2 skärgårdskryssare 
(1919) samt FSF 15-valör entypsklass. 

Thorleif Owréns 15-valör yacht Speed II vann Isolde-pokalen 
åren 1932, 1933, 1934 samt 1935 (med äganderätt). Konsul Thorleif 
Owrén var ASS kommodor åren 1922-24 samt vicekommodor från 
1925 ända tills 1934 då föreningslagen ändrades och Owrén som 
norsk medborgare inte mera kunde fortsätta i styrelsen. 

Isolde-Pokalen seglade sedan runt halva jorden för att komma via 
Norge till Dar es-Salaam i Tanzania. Här kom den i Gudrun Owrén-
Leirvaags (barnbarn till Thorleif Owrén) och Magnar Leirvaags ägo. 
Det bör nämnas att Gudrun är Dar es-Salaam Yachtclubs första 
kvinnliga kommodor samt tillsammans med mannen Magnar ivriga 
seglare. Gudrun har många goda minnen från tiden i Åbo, då speci-
ellt från sommarvillan ute på Stora Bocken. Nu när hon tillsammans 
med sin man ville göra ett besök till Åbo hade hon också sin farfars 
vilja att uppfylla, dvs. att returnera Isolde-Pokalen till ASS för att åter 
användas som pris i en av ASS vald kappsegling. Det skulle inte passa 
bättre än att Gudrun och Magne kom på besök den 17. maj (Norges 
nationaldag) för att delta i ASS flagghissning. Med hjälp av Marko 
Ekman kunde vi arrangera ett besök hos familjen Luojola som idag 
är ägare av den tidigare villan ute på Stora Bocken. Dagen förlöpte 
i vackert solsken och avslutades med flagghissning samt överräck-
ande av Isolde-pokalen ute på Beckholmen i mycket gott sällskap.

I samband med detta kallades ASS till Dar es-Salaam Yachtclubs 
(DYC) vänförening. Förhoppningsvis kommer flera medlemmar att 
ta emot det fina erbjudande att besöka DYC i december då ASS gör 
en resa till varmare seglingsbreddgrader.  

   Kommodor, Markus Blomquist  
   samt ex-kommodor, Stig Röberg
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skepps-journAl frÅn 1902

förd å Airisto-yachten SYDVEST  tilhörig gentlemannen kommer-
serådet in spe tjufskytten och segelsportsmannen m.m. Oskar B. 
Lindén från denna Åbo stad-på segelfärd från Åbo till Sveriges Rikes 
Lands gamla hufvudstad, Stockholm.

Börjande från Suoja villas ångbåtsbrygga den 22 Juli 1902 klock-
an 11 och 10 minuter förmiddag och slutades vid utgångspunkten 
den 2 augusti klockan 5 på morgonen samma år efter Kristi födelse.  

Deltagare:
Oskar B. Lindén, kontorschef

Georg Granlund, kontorist
Harald Lundsten, Do.

Victor Wikander, agronom

Tisdagen den 22 juli klockan 10 på förmiddagen undfägnades 
samtliga deltagare i seglatsen med en af den gästvänliga redarens väl-
förståndiga fru förträffligt anordnad frukost med styrkande snapsar 
et.c. Frukost afåts under gladt humör och en appetit, som ingalunda 
vanhedrade värdinnans anrättningar. Det var å Suoja villa.

Sedan sålunda seglarnas lekamliga kraft för stunden blifvit till-
godosedda, likasom också själva yachten redan förut blifvit utrustad 
med allt, hvad den till kom, såsom inventarier proviant och annan 
packning, syntes allt klart till starten af den väluttänkta och välför-
beredda seglatsen. Klockan visade då 11 på förmiddagen .

Efter ömma afskedshälsningar gingo vi med godt mod ombord 
och började hissa yachtens snövita vingar, hvilka skulle bära “Sydvest” 
öfver de blå böljorna i vesterväg till den välrenommerade mälarsta-
den i sydvest.

Klockan 10 min. öfver elfva var “allt klart” , förtöjningen lossgjor-
des och bogen riktades utåt fjärden. Öfver vattenytan spelade endast 
en sakta sommarvind, äfven den liksom på ironi från “Sydvest” eller 
kanske kom den för att öfverbringa oss den första hälsningen från 
det hållet och det land, som utgjorde målet för vår färd.
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Sedan vi under härligt väder men sakta vind kryssat i 20 minuter, 
uppnådde redan det första grundet, vilket vi med friskt mod trotsade 
genom att segla rätt öfver detsamma.

Obekant grynda, outprickad och falsk, 1,24 meter under vatten-
ytan. I alla fall måste gryndan ha varit “väl smörjad”, eftersom den 
var så hal att yachten med en endast lätt darrning gled öfver den 
.... 5 sekunders allmän tystnad.... Wickos näsas längd var oerhörd.

Klockan 2 em. passerade oss “Mariatta”, kl. 4 em. “Gunhild” och 
klockan 5 em. flög sjökortet öfver bord. Denna sista sistnämda hän-
delse skänkte endast tillfälle till att visa i dagen yachtens stora lätt-
styrdhet och i synnerhet manskapets sjöduglighet, ty i en handvänd-
ning var kortet åter uppfångat från det våta och nu omsorgsfullare 
fastgjordt.

Winden ökar obetydligt i styrka. Kokombrink passerades kl. 11 på 
afton och Smörgrundet kl. 1 på natten. Wid Smörgrundert varseblef-
vo vi “Mariattas” och “Gunhilds” ankarlantärnor, lysande invid stran-
den. Dessa yachter, som samseglade, äfven på väg till Mariehamn 
och Stockholm, hade nämligen kastat ankar där i skydd för vinden.

Wi däremot fortsatte seglingen genom natten vidare till Röskär 
– 3 på morgonen – öfver Berghamns fjärd och Skiftet, på hvilket vi 
utsattes för fullkomlig vindstilla kl. ½ 6 på morgonen. Under vind-
stillan sammanträffade vi med kuttern “Anita”, som afseglat från Åbo 
något senare än vi. I samverkan med dess besättning: Lundelin och    
“Ess-dahl” kokades kaffe och intogs tillsamman med detta några små 
styrketårar till tröst mot den hårdhjärtade vinden, som vid detta vårt 
lag endast lyste genom sin frånvaro.

Kl. 12 – 20 började små kårer upprinna från S V, gifvande upp-
hof till en sakta vind från samma håll. Snart uppnådde vi bogskärs 
båk och Små Sottunga farleden, där vi mötte kuttern “Sigyn” samt 
tre andra obekanta seglare. Anlände till Degerby lotsplatskl. 5 em. 
Sedan lade vi försöksvis utåt Föglöfjärden vidare, men finno vi det 
omöjligt att komma öfver den tillfölje af en ogenom skinlig tjocka. 
Wi funno således för gott att vända. Seglade nu tillbaka till Degerby 
där ankaret kastades vid ½ 8 tiden. Wi gingo i land och föredrogo 
att sofva öfver natten I det ovanligt snygga och trefliga gästgiferiets 
välbäddade sängar. En berömvärd snygghet var verkligen rådande 
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öfver allt. Kvällsvard intogs, bestående af mjölk, smör, fläsk, potä-
ter och stekt fisk.

Man lade sig därpå till sängs- icke till kojs- och njöt av stärkande 
hvila under natten. På torsdag morgon, den 24 juli var allt klart kl 9 på 
morgonen att åter lägga I väg. Kl ½ 10 afseglade vi från Degerbyoch 
passerade Ledsund kl ½ 12 på dagen. Strax därefter mötte vi en yacht 
från Nyländska yachtklubben- ömsesidiga hälsningar.

Kl. 2 em. passerade oss “Gunhild” för andra gången vid Järsö-
landet och kl. ½ 3 em. mötte gamla “Albatross”.

Wi inträffade i Mariehamn kl. 3 em. samtidigt med “Gunhild”, 
som gjort en lof för att ej allt för mycket distansera de andra båtar-
na, nämligen “Mariatta”, “Sydvest” och “Anita”, hvilka alla inlöpte i 
en linie i hamnen (vestra).

I Mariehamn afåts middag med afsigt att fortsätta färden om 
möjligt senare på aftonen. Detta visade sig dock omöjligt tillfölje af 
återigen uppstigen regntjocka, som tungt hvilade öfver vattnet. I stäl-
let togo vi skadan igen med att inmundiga svensk punsch så mycket 
mera för att icke tala om Hjalmar Freys uppiggande konsert, som vi 
besökte. Sedan spriades det jemt till midnattstiden, då gossarna åter 
sökte sig till kojs: de små Linden och Granlund i “Sydvests” kajuta 
och de stora uppe i land.

Redan 10 – 11 tiden på fredag förmiddag kände vi oss riktigt 
klara i knopparna i jämförelse med den dimma, som allt ännu häg-
rade öfver vatten och land. Wi bidade och bidade tills ganska hastigt 
vid tolftiden den otrefliga tjockan begynte lätta, då vi genast voro 
beredda att ta tideni akt och äfven vi lätta i väg så fort som möjligt.

Klockan 1 på dagen varpades ankaret upp och vi började med fart 
glida ut från Mariehamns strand under frisk S.V. vind d.v.s. kryss 
återigen. Samtidigt med oss afseglade äfven “Anita”, lastad med 5 öf-
verlastade varelser, äfven den stävade efter oss med Stockholm som 
destinationsort. Wi hyste något ömkan med dess besättning, emedan 
omständigheterna enligt vår mening just icke voro egnade att hjälpa 
dem alla torra öfver hafvet,men på samma gång kände vi oss också 
något skenerade av deras närhet, af orsak att det lilla tinget till kut-
ter hade den oseden, i synnerhet när Lundelin satt till rors, att vilja 
segla in på oss. Denna gång blef däraf likväl intet, ty vi distanserade 
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dem allt mer och mer under den oafbrutna kryssen i öppna sjön. 
Kobba Klintar passerade vi  20min. före 3 em. och kommo ut på 
hafvet under mycket frisk S.V. blåst och med vindriktningen stick 
i stäf emot. Kryssen öfver hafvet gick i allo lyckligt, ehuru den tog 
något lång tid i anspråk. Wid synranden upptäcktes Söderarms fyr 
kl. 6:15 em. klockan 20 före nio passerade vi ångaren Nautic och 
ej långt därefter, nämligen kl. 15 min öfver 9 miste vi den stack-
ars “Anita” ur sikte. Vi trodde att det aldrig skulle gå bra med dem 
mera, utan att de, istället för i Stockholm, skulle hitta sig den natten 
i Kolingarnas hemland, med asbestkort i hand och där tutingsvatt-
net är varmt utan uppkokas.

Klockan 11 på natten mötte oss Bore II på utgående.... stenar till 
styrbord.... stenar till babord.... stenar förut..... stenar akterut.... men 
inga stenar under båten eftersom vi icke träffade på någon.... ty vår 
förtjenst var det då icke att vi gingo fria den gången, för resten den 
enda farliga. Men, lyckan står de djärfvom bi, och bra gick det. Det var 
vid inloppet till skärgården, just vid Söderarms fyr. Sedan vi sålunda 
välbärgade klarat inloppet fortsattes kryssen hela natten oafbrutet 
och hela följande dag också genom svenska skärgården under idelig 

 ☐ Filou Sydvest. Jakten Filou ritades av August Westin och byggdes på Åbo Båtvarf  
1899 åt Gustaf A. Tenlén. Måttena var: längd öfver stäf 11,98 met., bredd 2,64 met. 
och segelarea 82 Qv. Met. 1902 köpte Oskar B. Lindén båten och döpte den till Sydvest.
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motvind. Klockan 12:30 på dagen (den 26 juli) passerade oss Bore 
I på väg till Stockholm, dit vi anlände samma dag kl. 8 på aftonen: 
alltså efter 31 timmars oafbruten kryss. Wi kastade ankar vid K.S.S. 
Segelpaviljong på kastellholmen och gjorde oss redo att gå i land.

I Stockholm bodde vi på hotell Reisen såsom äkta landkrabbor 
o.s.v.

Blefvo på paviljongen inbjudna på välkomstfrukost till en av sta-
dens hedersborgare med fru o.s.v. ( i skeppsjournalen är för denna 
tid intet upptecknadt antagligen därför att den blef lemnad ombord). 
Senare är I boken för tiden 27 – 29 Juli tecknadt fem tecken, före-
ställande blixtar – ingenting annat.

Den 30 Juli kl. 10 före sex på aftonen vidtaga åter anteckning-
arna. Det var nämligen då som återresan anträddes. En svag syd-
vest gick öfver vattnet. Vid tiotiden började den första lampan och 
blänga med röda glimtar och mörka intervaller. Det var Furuholms 
blänk- ej blängfyr. Winden mojnade småningom af helt och hållet 
och       kl. ½ 12 på natten kastades ankar invid nämda blänkfyr, som 
vi som emellertid uppnått.  Kl. 3 på morgonen den 31 Juli upprann 
åter en lätt kåre i SSV, hvarför ankaret genast lättades. Kl ½ 12 vid lag 
möttes Bore II på väg till Stockholm. Seglades vidare, vidare under 
god vind och regn, ut nära Söderarm i “Mariattas” kölvatten, hvliken 
emellertid passerat oss, - äfvenledes den på utfart från Stockholm. 
Regnet tilltog och vädret redde sig till allt mera blåsigt och mulet, 
då vi, följande “Mariattas exempel, gjorde vändning och styrde in 
till ankars i le af holmen “Fejan”. Ankaret kastades klockan ½ 6 på 
aftonen. I yachtens lilla eka praktiserade vi oss småningom I land 
för att söka varm mat. Hos fiskarfolket erhöllo vi också sådan, en-
kel men välsmaklig, bestående af kokta potäter, sill, smör, bröd och 
mjölk, hvilket allt var snyggt och ordentligt tillagadt och tillfölje där-
af hade en strykande åtgång. (Jag glömmer aldrig OB.L.:s aptit den 
gången). Den natten sofvo Linden och Lundsten uppe i bondstugan, 
men Tumme och Wicka ombord å “Sydvest”

Följande morgon, den 1 aug. kl 6 lättades åter ankar under mu-
len himmel, mulna sinnen (därför att vi blifvit så mycket fördröjda 
på vår återresa.... isynnerhet ville sjöbjörn Wicka icke sluta med att 
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svära öfver att vi alls kastat ankar under natten.) -och vinden stick 
I stäf emot d.v.s. N.O.

Söderarm passerade vi kl. 8 på morgonen. Windriktningen fort-
farande den samma, vinden mojnar af och skutan skvailpar i död sjö 
nästan utan fart. Vid niotiden försvann “Mariatta” ur sigte,den hade 
seglat ut en timme före oss. Kvart före tio passerade oss en större hvit 
kölbåt från Petersburg vid namn “Yvonne”. Ömsesidiga hälsningar. 
Halftolftiden började vinden något att friska och på samma gång 
obetydligt att draga sig öfver på nordkanten, hvarför det blef för 
oss allt lättare att sträcka till Nyhamn, hvilket vi uppnådde ½ 2em. 
Under frisk N.N.O. Blåst.

“Mariatta” och “yvonne”, som seglat ned åt Lågskär, och sålunda 
blifvit efter på hafvet, passerade oss andra gången på Föglö fjärden. 
I Små-Sottunga faret passerade vi “Mariatta” för tredje gången – den 
hade ankrat där.

Bågskärs-båk passerades klockan 8 på aftonen, hvarefter med 
frisk halfvind sträcktes öfver Skiftet. Vid Röskär visade uret 10-03 
em. Och vid Smörgrundet 11 em. Med god fart och godt väder stäf-
vades så vidare från lampa till lampa ända tills på morgon sidan åter 
den outsläckliga allfaders lampan började lysa, då vi redan igenkän-
de egna knutar och kl. 5 på morgonen den 2 augusti framkommotill 
Luojos brygga i allo välbehållna och med mycket nya krafter, som 
vi på vår rekreationsresa inhemtat. Vi voro visserligen ej genast så 
starka, ty det första vi företogo oss I land, var att vi lade oss att sof-
va grundligt, men sedan kände vi oss desto mera starka och veder-
kvickta som raska sjögutter.

Därmed var resan afslutad och allt godt och väl igen. Heder och 
tack åt anordnaren Oskar B.L., som fått vidkännas icke litet såväl be-
svär som omkostnader, men icke heller mindre heder och erkänsla 
åt hans välomtänksamma fru, värdinnan, som vid vår afresa försett 
oss med en ovänderlig vägkost..... delvis äfven trots protester från 
vår sida , som ju icke hade kvinnans öppna blick för allt nödigt på 
en sådan resa.

Ex Officio:
Harald Lundsten
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Företagsseglatser och 

dagskryssningar på Erstan

Tryggt till sjöss

Vår skeppare ser till att ni får en upplevelserik och 
trygg seglats. Ombord på vår välseglande Dufour 
44, med plats för 8-10 gäster, kan även värden 
koppla av. 

Serveringen ombord sköter vi enligt era önskemål. 
Njut av en lunch under seglatsen och avsluta da-
gen med middag på ASS Paviljong. 

Vatten- och vindtäta seglingskläder �nns att tillgå 
vid behov.

Tilläggsinformation/Förfrågningar:
info@midnightsunsailing.fi, tel. 02 428 100.

Upplevelser i skärgården 
 
Ta med dina kunder, kolleger eller personal på en 
annorlunda mötes-, team building eller rekrea-
tionsresa i skärgården.

Överraska familj och vänner med en kryssning på 
bemärkelse- eller andra högtidsdagar. Vi skräd-
darsyr en kryssning med skeppare för dig och ditt 
sällskap.

Nytt för denna säsong är att vi i samarbete med 
Airisto Segelsällskap erbjuder seglatser utgående 
från ASS hemhamn på Beckholmen i Åbo. Läget 
precis intill Erstan är perfekt för en seglats på någ-
ra timmar eller en dag.
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beckholmens mArinA Ab – 
kommersiell hAmnverksAmhet

För att kunna utveckla Beckholmen i sin helhet grundades i enlig-
het med ASS höstmötes beslut ett bolag som är till 100 % ägt av ASS. 
Beckholmens Marina AB (på finska Pikisaaren Venesatama Oy) re-
gistrerades den 2.1.2014. VD för bolaget är ASS verksamhetsledare 
Michael von Hellens och dess styrelse består av ASS hamnkapten 
vicekommodoren Kalevi Fält, styrelsemedlemmen Kim Trapp samt 
som ordföranden kommodoren Markus Blomquist. 

Beckholmens Marina AB har i år köpt två nya pontoner samt 
deltagit i muddrandet av hamnen. Estimatet är att vi kommer att 
behöva cirka 5 nya båtplatser per år. När hamnen är utbyggd borde 
vi ha 50 nya båtplatser jämfört med de 60 platser som ASS har idag. 
Beckholmens Marina riktar sig i första hand till bolag och personer 
som inte är ASS medlemmar. Vilket också betyder att verksamheten 
är moms. belagd. Det ser ut att vi redan i år kommer att få flera nya 
båtar till hamnen än estimatet. Detta är mycket välkommet.

Beckholmens Marina AB, Styrelsen

 ☐ Beckholmen i vårväder
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medelhAvsseglAtser med fAtA 
morgAnA ii

Under övervintringen i 
Torrevieja dockade jag bå-
ten på den lokala slipen för 
bottenmålning. Bottnen 
putsades rent med tryck-
tvätt ända till primer lagret. 
Varvet gavs fritt fram att väl-
ja den rätta bottenfärgen för 
medelhavet, vilket blev en ” 
svart ” International som de 
påstod vara överlägsen. Det här skedde i februari 2013 i växlande 
väderlek med en massa regniga dagar. Samtidigt passade jag på att 
få inredningsarbeten utförda i form av ny garnering i för – och ak-
terkabinerna, allt till ett hyfsat pris. Likaså installerades en bränsle 
separator. Detta på rekommendation av den lokala motorservice 
firman, som påstod att nutidens biobränsle skapar en massa slagg 
som förr eller senare täpper till filtren.

Vi åkte ner till marinan i april för att starta kustseglandet mel-
lan de spanska kuststäderna. Vi besökte sammanlagt åtta städer 
/ marinor med barn och barnbarn under soliga och förträffliga 
seglingsförhållanden.  

Vår nordligaste hamn på denna resa var det pittoreska Moraira 
därifrån vi tänkte oss över till Balearernas Formantera, som vi blev 
rekommenderade att besöka, p.g.a. dess överväldigande natur. 

Tyvärr blev denna resa ogjord för denna gång, då den nordliga 
vinden blev rätt styv för några dagar framöver, och hamnen där är 
helt öppen för denna vindriktning.

Följande seglats ut från Torrevieja skulle bli i augusti för att segla 
Fata Morgana II till Licata på södra Sicilien. Med mej på den första 
etappen skulle jag få Jokke som varit med tidigare. Vi startade den 
19 augusti i strålande shortsväder med ca. 3 m/s sträckbog. Knösen ( 

Författare Kaj Eriksson
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vindrodret ) styrde i stadig kurs och besättningen intog de lättjefulla 
rutinerna för långfärd.

Den 21 aug. anlände vi till Puerto Colon på Mallorca och fick en 
bra plats vid bryggan. Först blev vi nog anvisade en bojplats men ef-
ter diverse överläggningar och löfte om att avgå följande dag fick vi 
gå till kaj. Jokke fick för sej att skrubba bottnen i samband med ett 
avsvalkande dopp som i sej var helt ok.

Nästa etapp var då planerad direkt till Sardiniens sydspets och 
staden Cagliari, därifrån Jokke tänkte resa hem. Nu hade vi lite otur 
med vindarna, fast solen sken från klarblå himmel. Det varierade 
mellan bleke och rakt emot 1 – 3 m/s hela sträckan på ca. 290 sm, 
vilket betydde motorgång i ekonomifart. Vi valde att gå till marinan 
Sant Elmo som visade sej vara bra till hyfsat pris med gångavstånd till 
centrum. Förtöjda vid anvisad plats på lördag den 24 aug. Följande 
dag tog Jokke färjan till Civitaveccia för att flyga hem via Rom.

Sardinien
Nästa besättningsman skulle bli Bjarne, också han en garvad seg-
lare som varit med förut, som mönstrar på den 30 aug. på kvällen. 
Det blev att idka turistliv i Cagliari i nästan en vecka på egen hand. 
Tiden gick oväntat snabbt. Hade planerat att installera en bimini 
för att skydda besättningen från gassande sol under segling, var-
för jag kontaktade en lokal segelmakare som lovade åta sej jobbet. 
Mätningar och prisunderhandlingar tog nån dag i anspråk för att få 
allt klart till fredagen den 30 aug. Under veckan anlände en annan 
finsk segelbåt s/y Happy Hour, på väg till Malta, som bjöd på pro-
vianteringsskjuts med hyrbil till varuhuset Carrefour där en veckas 
proviant införskaffades. På fredag blev bimini installationen klar till 
överenskommet pris och Bjarne anlände som planerat.

Seglingsplanen gick ut på att runda Sardinien medsols, för att 
komma tillbaka till Cagliari om en vecka för att plocka opp Peter S. 
Således kastade vi loss lördagen den 31 / 8 och satte sydostlig kurs 
via bunkerkajen mot Marina de Villasimius. Stället var en rätt ny ma-
rina utan närliggande by. Elkabeln från land var trasig, men fick den 
utbytt, internet fungerade ej fastän utlovats, kreditkorten på strand-
krogen fungerade inte heller. Orsaken till allt detta skyllde man på 
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det kraftiga åskvädret som plötsligt överrumplade oss. Kanske det 
stämde, vem vet ?.

Härifrån styrde vi västerut mot Carloforte och norrut längs kus-
ten till Alghero. Fina välutrustade hamnar med all tänkbar service 
och härliga strandkrogar. Prisnivån för ett dygn varierade mellan € 
25 – 35, el. och vatten och WiFi inkluderat.

Då vi närmade oss norra Sardinien beslöt vi ta genvägen genom 
Passagio di Formelli och fick på detta sätt ca. 30 sm tillgodo. Vädret 
hade hela resan varit fint med svaga vindar tills vi kom på öns norra 
sida då det braka loss med 14 – 20 m/s rakt på nosen, med överbry-
tande sjöar och kraftigt avtagande fart. Vi närmade oss det beryk-
tade Bonifacio Strait mellan Sardinien och Korsika. Solen gick just 
passligt under horisonten då vi angjorde den lilla angenäma byn 
Castelsorda för en välförtjänad lugn natt. 
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Torsdagen den 5 sept. vid tillredning av morgonmålet tog gasen 
helt väntat slut. Vi hade hittills klarat oss med medhavda finska gas-
byttor enligt finskt system hela vägen från Finland. Det visade sej 
under olika anlöp i medelhavshamnar omöjligt att få våra fem ki-
los kompositflaskor fyllda, varför vi var väl förberedda för ett byte 
till camping gas, två kilos flaskor som går att få i alla marinor runt 
medelhavet. Outhaul skotet som hade lossnat under sista etappen, 
och åkt in i bommen medförde också lite extra sysselsättning denna 
morgon. Ibland är det bra att spara på gammalt ”skrot” som i detta 
fall då vi fick skotet utlirkat med ett gammalt mantåg.

Resan fortsatte runt norra Sardinien genom den populära skär-
gården runt La Maddalena med sina många marinor och ankarplat-
ser. Vårt nästa mål var dock att besöka ”juppistället” Porto Cervo 
på Costa Smeralda. Denna marina och segelklubb som är grundad 
av prins Agha Khan, ordnar bl.a. den beryktade Swan regattan och 
andra liknande evenemang. Utan vår vetskap var där på gång Maxi 
World Cup med alla dessa otroliga racers och därtillhörande proffs-
besättningar och stödorganisationer på bryggorna. ( läs : Ferrarin 
på kajerna och trevåningars motorfartyg som ledningscentraler och 
taktikcentrum för de tävlande). Vid vår ankomst blev vi först hän-
visade till ” gamla hamnen ”, med ankare förut och aktern till en två 
meter hög kaj, såsom Mega yachterna brukar förtöja. Vårt förslag 
med plats djupt inne i hamnen och normal brygga fick bifall och vi 
eskorterades av hamnens marineros till vår plats. Hamnavgiften var 
blygsamma € 100 / dygn, med € 200 i pant för el.koppling och € 10 
för WiFi. El.kopplingen fungerade inte, likaså var internet signalen 
för svag. Som en medgörlig gest och tillmötesgående blev vi dock 
krediterade med €10 +€10 vid utklareringen. För övrigt var det en 
intressant upplevelse att se hur miljonärerna leker med sina båtar. 
Lite malplacerade kände vi nog oss i våra saltstänkta och urblekta 
shorts och ” Allinge Rökeris Sörens Sild ” text på  t-skjortan.  Trots 
det blev vi vänligt bemötta och minglade världsvant bland seglings-
proffsen på de talrika utskänkningställena.

Till Caletta kom vi efter varierande vindar och motorkörning på 
fredag den 6 sept. Vi förtöjde denna gång vid den lokala yachtklub-
ben, som ville ha €35 i kompensation för övernattning, dusch och el. 
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Faciliteterna var dock betydligt prydligare än i bredvidvarande ma-
rina. Kuststräckan från Costa Smeralda söderut är väldigt karg med 
höga branta klippor och föga inbjudande för vidare utforskning. Vi 
siktade vidare tillbaka till Cagliari till den 8 sept. då Peter S. skulle 
mönstra på samma kväll. Farten anpassades till anlöp i morgongry-
ningen då personalen på Sant Elmo skulle vara på plats. Så här ef-
teråt tänkt borde vi ha rundat Sardinien motsols och därigenom fått 
mera undanvindsbogar. Som det nu blev hade vi vinden emot os så 
gott som hela rundningen kryddat med en massa stilltje. Totalt blev 
Sardinien runt 443sm. Med hela 89 timmar för motor. Sardinien upp-
levdes som ett ypperligt seglingsområde med fina marinor till rimligt 
pris med lediga platser vart man än kom, också under högsäsong.

Peter S. anlände med kvällsplanet som planerats. Vi provianterade 
färdigt för överfarten till Sicilien och beställde vissa korrigeringsar-
beten på biminin. Segelmakaren påstod sej vara så busy att han inte 
kunde åta sej något förrän nästa onsdag. Ärendet var närmast ett 
mindre garantijobb och kunde likväl göras senare nån annanstans.

Måndag den 9 sept. avgick vi på kvällen i god slör hela vägen till 
Palermo. Vi valde en marina Aquasanta just utanför Palermo dit vi 
anlände den 11 sept. klockan 10.00.

Sicilien
För att bilda oss en uppfattning om Palermo, på en dag, anlitade 
vi en mycket entusiastisk taxi som kuskade oss runt på alla ”must” 
ställen med Gudfader och Mafiosoanknytningar , som guiden var 
mycket stolt över. På kvällen intog vi vår kvällsdrink på strandkro-
gen medan vi blev behandlade med ” Fish Mania”, eller fotvård med 
levande fiskar.

Härifrån bar det iväg i god slör och ihållande störtregn via Gefalu 
till Milazzo, Marina del Nettuno dit vi kom fredagen den 13. Hamnen 
var proppfull men vi lyckades övertala  personalen om att stanna en 
natt. Samtidigt lyckades jag boka en plats från söndag till onsdag. 
Detta passade logistiskt som hand i hansken, för Peter S. och likväl 
vi andra ville göra en runda runt Stromboli förrän följande besätt-
ningsbyte den 16 sept. På lördag morgon slörade vi sakta iväg mot 
Stromboli för att runda denna aktiva vulkan i mörker, och bli bjudna 
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på ett strålande naturligt fyrverkeri. Tillbaka kom vi till marinan 
följande morgon till vår reserverade plats. På måndagen skulle det 
bli besättningsbyte. Bjarne tog bussen till Catania och jag hyrde via 
marinan en bil a` €60 /dag utan kilometerbegränsning och bräns-
lekostnader, för att föra Peter S. till Palermo och samtidigt plocka 
opp Chani och Owe. Under tiden hade jag sängkläder och byke till 
tvätteriet, genuan reparerad och biminin åtgärdad.

Onsdagen den 18 lämnade vi Milazzo med ny besättning ombord. 
Messinasundet skulle bli vår nästa etapp och härmed utmana Scylla 
och Charybdis från mytologin om Odysseus. Scylla var ett sexhuvat 
sjömonster på den italienska sidan och Charybdis igen en väldigt 
stark virvelström på Sicilianska sidan. För att undvika att gå alltför  
nära den sicilianska kusten hamnade man lätt i klorna på det sexhu-
vade sjömonstret. Här gällde det alltså att välja rätt taktik. Vi susade 
igenom sundet i elva knop i kraftig medström och sidavind och kla-
rade oss med äran i behåll förbi alla potentiella faror. Båtens namn, 
Fata Morgana, härleds också från dessa mytologi omspunna berät-
telser. Namnet betyder egentligen ” Hägring” och härstammar från 
Messinasundet. Detta blev vi påminda om då vi anropade hamnen 
i Messina och det visade sej att färjan som trafikerar sundet hade 
samma namn. Förtöjde i Messina i lugnt och soligt väder. Trots att 
marinan var väl avgränsad med kraftiga pontoner som vågbrytare 
blev det rätt oroligt med den livliga trafiken utanför.
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Seglatsen mot Catania, där Chani och Owe mönstrar av, fortsatte 
på torsdagen förbi Taormina via Riposto och Marina Delletna. Såsom 
namnet säger är detta Siciliens största vulkan Etnas närmaste hamn. 
Marinan var ny och modern. Rätt populär för övervintring, men 
med risk för aska som tränger in i alla skrymslen ombord. Vädret 
var utmärkt shortsväder både dag och natt . Till Catania kom vi fre-
dagen den 20 sept. Först förtöjde vi i Nautico Etnea, som visade sej 
vara undermånlig vad beträffar tvättmöjligheter och toaletter. Vi an-
ropade grannmarinan Nautico Nic och fick en bra plats där för två 
dygn framöver. Hamnen var nog inte så vidare idyllisk, men med 
kort gångavstånd till centrum. Här tillbringade vi några trevliga da-
gar med god mat och dryck och långa promenader med fiskmark-
naden som en av höjdpunkterna. Catania är Siciliens andra största 
stad och lär ha grundats av Grekerna redan 721 f.Kr. men jämnades 
med marken 1693 av jordbävningar. Sedan dess har staden byggts 
upp med influenser från så gott som alla kulturer runt medelhavet, 
vilket gör atmosfären intressant. Den 22 på söndag tog tiden slut för 
Chani och Owe, som måste återvända hem. 

Strosade tillbaka till båten och gick igenom vad som fanns i pro-
viantväg ombord. Konstaterade att det fanns mer än väl för några 
dagars segling, så varför inte fortsätta färden. Malta låg lämligt på ca 
120 sm avstånd, så varför inte ?. På eftermiddagen kastade jag loss. 
Vädret var ypperligt med skummet porlande i stäven i fartfylld slör. 
Vid höjd med Syracusa tornade tunga kolsvarta moln i horison-
ten och närmade sig snabbt. Som tur var förutsåg jag oväder inom 
kort. För säkerhets skull tog jag in alla segel och stängde alla luckor. 
Plötsligt bröt ett sjudundrande åskväder ut,  med vindpustar i storm-
styrka. Jag fick bråttom att skruva loss all elektronik och telefoner 
och placera allt i ugnen, som lär vara det säkraste ställe om blixten 
skulle råka slå ner. Blixtar slog ner i vattnet och skapade höga lod-
räta pelare av vatten, de var så täta att man kunde läsa mitt på natten. 
Stundtals var regnbyarna så kraftiga att man inte urskilde ens mas-
ten från sittbrunnen. Vi puttrade på sakta för motor tills morgon-
timmarna då det lika plötsligt klarnade opp och Valletta kom i sikte. 
Beslöt försöka med Marina Msida som anropades på VHF:n utan 
någotsomhelst svar. Närmare vågbrytaren fanns ett telefonnummer 
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på en skylt dit man kunde ringa och det nappade med första försö-
ket. Jag hade tur som fick den sista gästplatsen i den över 1000 plat-
sers marina måndagen den 23 september.

Malta
Vid sidan om mej låg en ensamseglare från Nya Zealand, som på-
stod oss vara lyckligt lottade som hörde till EU. Han å sin sida måste 
göra en avstickare till Tunisien efter att ha kryssat omkring inom EU 
i ett år, för att undvika betala skatt för båten. Regler man kanske inte 
alltid reflekterar över. För övrigt lär Tunisien vara ett säkert, bra och 
fördelaktigt ställe för övervintring och dockning, som bekräftats av 
många seglare. Valletta är en mycket unik och tilldragande stad med 
många sevärdheter, främst gjorde St.Johns Cathedral ( som Malteser 
riddarna i tid en grundade ) ett starkt historiskt intryck. Lättjefullt 
turistliv idkades under ett par dagar förrän det blev tid för avfärd. 

Jag klarerade ut på onsdagen den 25, för att sätta kursen tillbaka 
mot Sicilien och den kommande övervintringshamnen Licata på 

sydkusten. Soligt väder med sakta vindar från NW. Knösen ( vindrod-
ret ) kopplades och styrde i slör och sträckbog hela vägen på 60 sm. 
Jag måste t.om. reva storen och sätta lilla genuan för att inte komma 
fram för tidigt i mörkret.

Sicilien, Licata
Följande morgon var jag framme i Marina di Cala del Sole, dit jag 
anmälde mej på VHF kanal 74. Man hade tydligen väntat på mej 
för bemötande var som för gammal bekant, och Fata Morgana II 
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eskorterades av hamnpersonalen till avtalad plats och hjälpte till 
med förtöjningen. Säsongens totaldistans blev 1800 sm. Vid kajen 
låg bl.a. en kanadensare, en svensk, ett flertal tyskar och holländare. 
I hamnen finns en mycket välutrustad skeppshandel med allt man 
kan behöva och en ny supermarket intill. Personalen var faktiskt 
trevlig. Vakterna körde omkring i el. golfbilar, och bjöd gärna på 
skjuts till supermarketen om man så ville. Under vintermånaderna 
ordnade de bl.a. italienska språkkurser för båtturisterna samt olika 
utfärder för hågade.

Staden i sej är en typisk Siciliansk stad med smala gränder gub-
bar spelande kort utanför cafeerna. Några turister förutom båtfolket 
påträffades inte. Detta skulle bli min hemhamn till nästa sommar.

I februari 2014 torrlades båten för bottenmålning. Överraskningen 
var stor då båten lyftes och bottnen blev synligt. En tjock heltäckande 
matta, 5cm tjock, efter 5 månaders stillaliggande. Bottenfärgen som 
skulle vara så bra visade sej vara raka motsatsen. Nu sandblästrades 
bottnen rent och målades med två lager primer och tre lager kop-
parbaserad antifouling av italienskt fabrikat. Om ett år vet vi hur ef-
fektiv den behandlingen var.

s/y Fata Morgana II
Kaj Eriksson 
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upplevelser pÅ the tAll ships rAces

Senaste sommar deltog jag 20-25.7, ombord på skonaren Helena, 
i andra etappen av the Tall Ships Races. Etappen var Cruise in 
Company mellan Helsingfors och Riga. Skonaren Helena ägs av 
Segelfartygsstiftelsen i Finland.

Efter att vi vinkat åt otaliga nyfikna, som i sina båtar följde ut sku-
torna på Finska Viken, hissade vi segel. På västra Finska Viken, norr 
om Dagö, märkte vi i dunklet att vi seglat om alla dem som avseg-
lat innan oss. Helena visade sig verkligen vara en snabb skuta. Den 
nordliga vinden ökade i styrka under natten och nådde som mest 
15 m/s, vilket möjliggjorde över 15 knops fart som bäst. Vi följde ett 
rullande vaktsystem ombord. Förutom den anställda besättningen 
och jag, hade ingen någon erfarenhet av segling. Det blev en tuff in-
troduktion för dem, i och med att sjögången inte var helt obetydlig. 
Ombord fanns, förutom finska, också två belgiska och två norska 
ungdomar.

Skepparen meddelade på natten nära Dagö att vi seglar till 
Ventspils. Vi kom fram under nästa dag och blev anvisade att för-
töja precis framför pils, alltså slottet som givit namn åt staden. Så 
småningom anlände också ett tiotal andra skutor, men de flesta hade 
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tagit den inre vägen öster om Dagö och Ösel och besökte således an-
dra hamnar. De största fartygen kom dock nästan alla via Ventspils. 

I Ventspils lät vi nyfikna komma ombord och bekanta sig med 
Helena. I staden ordnades också besättningsparad och fest för del-
tagarna. På festen var det lustigt hur trängseln på dansgolvet plöts-
ligt minskade avsevärt, då de unga flottisterna från Mir måste in-
finna sig ombord kl. 23.00 och de alla skyndade iväg samtidigt. 
I Ventspils besökte vi också slottet och den lokala vattenparken. 
Trots att sandstranden, som i praktiken sträcker sig längs hela väs-
tra Lettlands kust, är fantastisk, trivdes vi inte där p.g.a. den hårda 
vinden. Vattentemperaturen var också endast 15 grader.

Från Ventspils fortsatte vi direkt till Riga. Till en början kryssade 
vi norrut. Efter att ha rundat Kolka, kunde vi slöra söderut på Riga-
bukten. Det verkade som om vi seglade om alla som befann sig på 
Riga-bukten. Det kom många skutor seglande från sundet öster om 
Ösel och vissa besökte också Runö. 

Jag hade föredragit flera strandhugg än det ena vi gjorde, men 
skepparen ville inte till trånga hamnar, då de flesta ombord var så 
oerfarna seglare. Idén med Cruise in Company är egentligen att man 
besöker flera hamnar och bekantar sig med möjligast många skutor 
och samtidigt knyter internationella kontakter.

I Riga ordnades också en besättningsparad och åter en fest för oss 
deltagare. Vistelsen i Riga kröntes av ett fyrverkeri. I Riga verkade 
skutorna locka precis lika mycket nyfiket folk till hamnen, som de 
gjort i Helsingfors. Rigas centrum bjöd på mycket sevärt, med många 
intressanta museer. Ungefär hälften av oss på Helena besökte också 
den kända badorten Jurmala. 

The Tall Ships Races var en verkligen trevlig upplevelse, som gav 
en både minnen och nya bekanta. Såsom känt sedan tidigare blir 
man oundvikligen väl bekant med andra ombord, då man samarbe-
tar i rätt trånga utrymmen. Det vore intressant att någon gång delta 
i the Tall Ships Races ombord på något av de riktigt stora fartygen. 
Sommaren 2017 är Åbo åter etapphamn för evenemanget.

Oskar Lindberg
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Ass till älvsjö

Resan till Stockholm och båtmässan Allt för sjön i Älvsjö lockade 
tyvärr endast fyra ASS:are, komodoren Markus Blomqvist med sö-
nerna Filip och Lukas samt undertecknad, Folke Forsman. 

 För mig betydde den lilla gruppen större bekvämlighet. Markus 
hämtade mig på fredagen den 7.3 på väg till hamnen och proble-
met med förmiddagen i Stockholm – båten är framme kl. 7, mässan 
öppnar kl. 10 – löstes av Markus studiekamrat Björn Backman som 
mötte oss i Värtahamnen och bjöd på frukost i sitt hem på Lidingö.

 Helsingforsmässan Vene 14 Båt i marknadsförs som Nordens 
största. Hur man mäter storleken vet jag inte men visst bjöd Allt för 
sjön på oerhört mycket intressant och lockande. Den största skillna-
den var antalet segelbåtar. Vene 14 Båt kritiserades med rätta för det 
ringa utbudet av segelbåtar, i Stockholm dominerades utställningen 
av många och anmärkningsvärt stora segelbåtar. Rätt överraskande 
var det att man måste resa till Stockholm för att hitta det finländska 
båtbyggeriet Finnflyer. Den numera åländska firman har sina röt-
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ter i Jakobstad och har efter konkurser och många namnbyten sla-
git sig ner i Mariehamn. 

 På mässan stötte vi oförhappandes ihop med en grupp ASS-
scouter med Kalle Mether i spetsen. Scouterna hade dock själva or-
ganiserat sin resa.

 Det blåste frisk motvind under natten på ditresan med Baltic 
Princess, bäddarna skakade och kaptenen vägrade gå in till Långnäs. 
Hemresan med Galaxy (får ett skepp heta vad som helst?) var be-
tydligt lugnare. Åbo hamn såg  på söndag morgon fyra trötta men 
nöjda resenärer återvända till fosterlandet.

Folke Forsman

WWW.TERHI.FI

WWW.SILVERBOATS.FI

WWW.SEASTAR.FI
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eskAder till brännskär

Ett tiotal båtlag samlades till Brännskär den 24-25.8 på ASS vecko-
slutseskader. Några färre var anmälda, men ett par sista minutens 
stjärnor deltog. Vädret var ypperligt och väl framme kunde vi kon-
statera att hamnen var så gott som fullbokad. Trots detta kunde alla 
eskaderbåtarna hitta plats bland de övriga. Deltagarna samlades på 
stranden för att diskutera dagens och kvällens program. 

Både verksamheten och fasiliteterna på Brännskär har fått en re-
jäl ansiktslyftning efter att Lennart Söderlund tagit över verksam-
heten och flyttat ut till ön. Tillsammans med sina kumpaner har 
han rustat upp existerande byggnader och byggt ut terasser mm. 
Pontonerna och hamnen har förnyats sedan några år tillbaka. Simon 
Strömsund, en av de drivande krafterna, gav oss en rundvandring. 
Vi fick se båtbygge under arbete, bekanta oss med rökeriet, och höra 
om Brännskärs historia och verksamheten på ön i det ombyggda ut-
ställnings- och ”festutrymmet” i hamnen.

På kvällen samlades besättningarna till ”festutrummet”. Alla häm-
tade med sig smått-och-gott i knytkalas anda. Vi njöt av trevliga och 
livliga diskussioner ända in på småtimmarna. 

Kaj Lindfors
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AllmogekAppseglingen i 
sommArväder

Söndagens allmogekappsegling vid Kittuis i Houtskär seglades i vack-
ert sommarväder. Vinden blåste från norväst ca 3 m/s  vid starten, 
men ökade småningom till 5-7 m/s. Starten vid färjfästet lyckades 
bra och ett rätt jämnt fält länsade och slörade mot Högö i nordost. 
Banan fortsatte medsols runt holmarna öster om Kittuis och vidare 
från stora farleden till målet vid färjfästet.

Elva båtlag deltog denna gång. Majoriteten var båtlag från 
Houtskär, men ett båtlag från Korpo och ett från Nådendal var ett 
fräscht nytt inslag. Besättningarna har också blivit skickligare att ma-
növrera båtarna genom åren. Skillnaden mellan segraren och sista 
båten har blivit betydligt mindre, dvs inga ”eftersläntrare”.
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Vid prisutdelningen noterades att kampen om Houtskärs 
Sparbanks vandringspris från 2004 hårdnar. Det krävs fem inteck-
ningar för att få priset med äganderätt. En skeppare har nu fyra in-
teckningar, en har tre inteckning och dagens segrare fick nu sin an-
dra inteckning. Vid prisutdelningen uppmärksammades Bo Juslin, 
som deltagit i seglingarna sedan 1940-talet. Han tilldelades Houtskärs 
Allmogeseglares bordsstandar, som överräcktes av Bengt Backman. 
Efter prisutdelningen bjöd Houtskärs Allmogeseglare alla deltagare 
och arrangörer på grillkorv och förfriskningar.

Kappseglingen arrangerades för 108. gången av Airisto 
Segelsällskap.

Resultat: Stora skötbåtsklassen
1. Moppe Stefan Kneck HAS
2. Sofi Rolf Schwartz Iniö
3. Salli Olavi Lankinen NPS
4. Fredrika Mikael Mårtensson HAS
5. Klara Roland Lehtinen HAS
6. Clementina Jean-Erik Mattsson HAS
7. Fina Jakob Fellman Korpo

Resultat: Lilla skötbåtsklassen
8. Piraya Therese Skaag HAS
9. Santa Maria Matti Mäkelä HAS

10. Konstancia Joel Öhman HAS
11. Saara Kalervo Ewart HAS

Stig Röberg
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Arto blomberg in memoriAm

Arto föddes i Orivesi, dit 
Kvinnokliniken hade flyttat un-
dan Vinterkrigets bombningar. 
Han var mån om sina rötter i 
Helsingfors och berättade ofta 
om sin ungdom i Brunakärr.

Sina första seglingserfaren-
heter fick Arto redan som ung 
under somrarna i Nystad, där 
han seglade jolle tillsammans 
med sin bror.

Efter att ha blivit anställd av 
rederiet Bore på sjöpersonalav-
delningen år 1970, kom han att 

besätta sig i Åbo tillsammans med Kiki. Han arbetade på Bore till 
år 1991,sist som personalchef. Han fortsatte inom Rettigkoncernen 
som personalchef på tobaksfabriken ända tills fabriken stängdes 
år 1999.

 År 1972 köpte Arto sin första segelbåt, en folkbåt och blev då 
samtidigt medlem av ÅSK.  Efter några år började han bygga Botnia 
6:an, som sjösattes 1979. Båten döptes till Eecatl II.  Segling med 
Eecatl II visade sig bli livets höjdpunkt under somrarna.  Ofta fanns 
det gäster med ombord.  Många av dessa fick sin seglargnista av Arto 
och blev ivriga seglare senare i livet. Arto trivdes bäst i naturham-
nar och på 70-80-talet sökte han ofta upp nya platser i skärgården 
även utanför farlederna.  Senare blev Lammkläppen och Tjuvö de 
mest besökta hamnarna.

Arto var känd för att engagera sig fullhjärtat för saker som han 
var verkligt intresserad av såsom t.ex. radioamatörsverksamhet, 
klassisk musik eller ADB.  Artos intresse för radioamatörsverk-
samheten började under scoutåren.  Han deltog i många tävlingar 
och blev en av de mest ansedda radioamatörerna i Finland. Hans 
anrop i Helsingfors var OH2BQ. Han var känd för detta och han 
kallades för “ BQ” bland amatörerna även efter att han flyttade till 
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Åbo.  Arto utbildade sig till radiotelegrafist och fick sin behörighet år 
1962.  När president J.F.Kennedy dog arbetade Arto som telegrafist 
på ett av  EFFOA:s fartyg, som då befann sig på den spanska kusten. 
Alla radiostationer började sända klassisk musik.  Arto lyssnade och 
tänkte att klassisk musik är värt att bekanta sig mera med.  Under 
åren kom Arto att bli sakkunnig inom klassisk musik i sin vänkrets 
och han besökte regelbundet konserterna i Åbo konserthus.

När Bore skaffade de första datorerna, programmerade Arto ett 
löne- och personalprogram, som användes såväl på fartygen som i 
land. Detta utan utbildning i datateknik.

Arto tog en aktiv roll inom ASS och blev intresserad av funktio-
närsarbetet inom kappsegling. Han var medlem av Seglingsnämnden 
från år 1980 fram till år 1993. Arto deltog under många år i arrang-
eradet av Airisto-regattan.  Arto var styrelsemedlem åren 1990-1993. 

Artos betydande insats i sällskapets besiktningsverksamhet syns 
än idag.  År 1982 blev Arto medlem av besiktningsnämnd och ver-
kade som dess ordförande åren 1986-2009. Han följde med utveck-
lingen inom branschen och såg till att ASS besiktningsverksamhet 
höll hög standard.  Han skapade goda förutsättningar för besiktnings-
männen bl. a. genom att grunda ett databaserat båtregister.  Arto såg 
till att nya besiktningsmän skolades kontinuerligt.  Hans medlem-
skap i besiktningsnämnden upphörde först år 2013.

ASS förlänade Arto sällskapets förstjänsttecken år 1987, sällska-
pets bordsflagga nr 20 och sällskapets hederstecken i silver år 2005.

Arto var till sin natur anspråkslös och ganska tystlåten.  Han 
gjorde inget väsen av sig utan lät handlingarna tala för sig. Hans 
starka engagemang i olika sammanhang har haft förvånansvärt stort 
inflytande på oss alla och han har på så sätt blivit kvar i allas våra 
minnen.  Arto var en god make till Kiki och kär far till Anna-Liisa, 
gästvänlig och artig värd i sitt hem samt trogen och pålitlig kollega 
och chef inom Rettig-koncernen.  Arto var också känd som en ivrig 
och klok debattör med omfattande kunskaper i ämnen som intres-
serade honom.

Artos sista segling på livets hav slutade på samma sätt som många 
av hans seglingar under åren, tryggt i hamn med sina käraste.

Kari och Ulla-Stina Salminen
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Ass kAppseglingsresultAt
MUSTFINNÖKAPPSEGLINGEN 21-22.9.2013 Arr.: Airisto Segelsällskap i Åbo r.f
Seglingsnämnd: Roger Nylund (roger.nylund@inet.fi,040-5548540), Stig Röberg
RACE 1 PRELIMINÄRA RESULTAT
LYS  2 LYS ->1,16 ALUSTAVAT TULOKSET
Signalflagga - Viestilippu D
Start-Lähtö 1: 21.9 kl 11:00:00
Vind:
Segel Namn Båttyp Utr. Rorsman Klubb Bes. I mål kl Segl.tid Ber. tid Plac. Poäng

Purje Nimi Venetyyppi Var. Ohjaaja Seura Mieh. LYS Maalissa klo Purj.aika Lask. aika Sij. Pisteet

FIN-2004 Milou Haj 2000 S- Seppo Kaskimäki ASS 2 1,08 12:53:20 6800 7344 2 2,00
FIN11556 Neo Malbec 240 Juha Kärkkäinen TSP 3 1,12 13:07:55 7675 8596 5 5,00
FIN-7150 Wild Rose Finn Flyer 31 cr -V Jari Hassinen TPS 4 1,09 13:04:40 7480 8153 3 3,00
FIN-6474 Morgan Guyline 95 HR Valtteri Skogbjerg TPS 3 1,14 13:11:10 7870 8972 6 6,00
FIN-9448 Merenna Finngulf 28e SV Pekka Kataja TPS 5 1,14 12:47:15 6435 7336 1 0,75
RS-27 Vilda Matilda Rapsody 34 SV Anton Sandqvist ASS 3 1,16 12:57:35 7055 8184 4 4,00

LYS 1 LYS 1,17 ->
Signalflagga-Viestilippu E
Start-Lähtö 1: 21.9 kl 11:05:00

FIN-211/258 Kaparen S-30 SV Kristoffer Sandelin GK 6 1,19 12:51:23 6383 7596 5 5,00
FIN-10075 Moondance EF 34 Leif Kronberg TPS 5 1,22 12:58:12 6792 8286 7 7,00
FIN-7540 dat wor et X-332 SV Esa Mach ASS 7 1,24 12:43:33 5913 7332 2 2,00
FIN-9681 Windrose Dehler 34 Henrik Sandholm ASS 5 1,25 12:45:15 6015 7519 4 4,00
FIN-12 Iroquois 8mR SV Hasse Karlsson ASS 6 1,28 12:47:40 6160 7885 6 6,00
FIN-147 Hurrewind Kracer 36 SV Ari Mikkola VMT 5 1,31 12:39:10 5650 7402 3 3,00
FIN-11569 Mare Bos Farr 40 OD SV Toni Hellman TPS 9 1,47 12:23:13 4693 6899 1 0,75

RACE 2
LYS  2 LYS ->1,16
Signalflagga - Viestilippu D
Start-Lähtö 2: 21.9 kl 13:25:00
Vind:
Segel Namn Båttyp Utr. Rorsman Klubb Bes. I mål kl Segl.tid Ber. tid Plac. Poäng

Purje Nimi Venetyyppi Var. Ohjaaja Seura Mieh. LYS Maalissa klo Purj.aika Lask. aika Sij. Pisteet

FIN-2004 Milou Haj 2000 S- Seppo Kaskimäki ASS 2 1,08 14:39:30 4470 4828 2 2,00
FIN11556 Neo Malbec 240 Juha Kärkkäinen TSP 3 1,12 DNF DNF DNF DNF 7,00
FIN-7150 Wild Rose Finn Flyer 31 cr -V Jari Hassinen TPS 4 1,09 14:43:56 4736 5162 4 4,00
FIN-6474 Morgan Guyline 95 HR Valtteri Skogbjerg TPS 3 1,14 14:49:57 5097 5811 5 5,00
FIN-9448 Merenna Finngulf 28e SV Pekka Kataja TPS 5 1,14 14:34:20 4160 4742 1 0,75
RS-27 Vilda Matilda Rapsody 34 SV Anton Sandqvist ASS 3 1,16 14:38:50 4430 5139 3 3,00

LYS 1 LYS 1,17 ->
Signalflagga-Viestilippu E
Start-Lähtö 2: 21.9 kl 13:30:00

FIN-211/258 Kaparen S-30 SV Kristoffer Sandelin GK 6 1,19 14:37:35 4055 4825 4 4,00
FIN-10075 Moondance EF 34 Leif Kronberg TPS 5 1,22 14:41:03 4263 5201 7 7,00
FIN-7540 dat wor et X-332 SV Esa Mach ASS 7 1,24 14:32:45 3765 4669 1 0,75
FIN-9681 Windrose Dehler 34 Henrik Sandholm ASS 5 1,25 14:34:40 3880 4850 5 5,00
FIN-12 Iroquois 8mR SV Hasse Karlsson ASS 6 1,28 14:37:10 4030 5158 6 6,00
FIN-147 Hurrewind Kracer 36 SV Ari Mikkola VMT 5 1,31 14:30:05 3605 4723 2 2,00
FIN-11569 Mare Bos Farr 40 OD SV Toni Hellman TPS 9 1,47 14:23:57 3237 4758 3 3,00

RACE 3
LYS  2 LYS ->1,16
Signalflagga - Viestilippu D
Start-Lähtö 3: 21.9 kl 15:05:00
Vind:
Segel Namn Båttyp Utr. Rorsman Klubb Bes. I mål kl Segl.tid Ber. tid Plac. Poäng

Purje Nimi Venetyyppi Var. Ohjaaja Seura Mieh. LYS Maalissa klo Purj.aika Lask. aika Sij. Pisteet

FIN-2004 Milou Haj 2000 S- Seppo Kaskimäki ASS 2 1,08 16:03:34 3514 3795 2 2,00
FIN11556 Neo Malbec 240 Juha Kärkkäinen TSP 3 1,12 16:09:56 3896 4364 6 6,00
FIN-7150 Wild Rose Finn Flyer 31 cr -V Jari Hassinen TPS 4 1,09 16:06:44 3704 4037 4 4,00
FIN-6474 Morgan Guyline 95 HR Valtteri Skogbjerg TPS 3 1,14 16:07:04 3724 4245 5 5,00
FIN-9448 Merenna Finngulf 28e SV Pekka Kataja TPS 5 1,14 15:58:25 3205 3654 1 0,75
RS-27 Vilda Matilda Rapsody 34 SV Anton Sandqvist ASS 3 1,16 16:01:03 3363 3901 3 3,00

LYS 1 LYS 1,17 ->
Signalflagga-Viestilippu E
Start-Lähtö 3: 21.9 kl 15:10:00

FIN-211/258 Kaparen S-30 SV Kristoffer Sandelin GK 6 1,19 16:01:02 3062 3644 3 3,00
FIN-10075 Moondance EF 34 Leif Kronberg TPS 5 1,22 16:02:57 3177 3876 6 6,00
FIN-7540 dat wor et X-332 SV Esa Mach ASS 7 1,24 15:58:13 2893 3587 2 2,00
FIN-9681 Windrose Dehler 34 Henrik Sandholm ASS 5 1,25 15:59:33 2973 3716 4 4,00
FIN-12 Iroquois 8mR SV Hasse Karlsson ASS 6 1,28 16:00:06 3006 3848 5 5,00
FIN-147 Hurrewind Kracer 36 SV Ari Mikkola VMT 5 1,31 16:00:40 3040 3982 7 7,00
FIN-11569 Mare Bos Farr 40 OD SV Toni Hellman TPS 9 1,47 15:50:30 2430 3572 1 0,75
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RACE 4
LYS  2 LYS ->1,16
Signalflagga - Viestilippu D
Start-Lähtö 4: 22.9 kl 11:00:00
Vind:
Segel Namn Båttyp Utr. Rorsman Klubb Bes. I mål kl Segl.tid Ber. tid Plac. Poäng

Purje Nimi Venetyyppi Var. Ohjaaja Seura Mieh. LYS Maalissa klo Purj.aika Lask. aika Sij. Pisteet

FIN-2004 Milou Haj 2000 S- Seppo Kaskimäki ASS 2 1,08 13:24:42 8682 9377 2 2,00
FIN11556 Neo Malbec 240 Juha Kärkkäinen TSP 3 1,12 13:46:18 9978 11175 6 6,00
FIN-7150 Wild Rose Finn Flyer 31 cr -V Jari Hassinen TPS 4 1,09 13:22:01 8521 9288 1 0,75
FIN-6474 Morgan Guyline 95 HR Valtteri Skogbjerg TPS 3 1,14 13:37:05 9425 10745 5 5,00
FIN-9448 Merenna Finngulf 28e SV Pekka Kataja TPS 5 1,14 13:17:36 8256 9412 4 4,00
RS-27 Vilda Matilda Rapsody 34 SV Anton Sandqvist ASS 3 1,16 13:15:10 8110 9408 3 3,00

LYS 1 LYS 1,17 ->
Signalflagga-Viestilippu E
Start-Lähtö 4: 22.9 kl 11:05:00

FIN-211/258 Kaparen S-30 SV Kristoffer Sandelin GK 6 1,19 13:10:55 7555 8990 1 0,75
FIN-10075 Moondance EF 34 Leif Kronberg TPS 5 1,22 13:17:31 7951 9700 6 6,00
FIN-7540 dat wor et X-332 SV Esa Mach ASS 7 1,24 13:09:42 7482 9278 2 2,00
FIN-9681 Windrose Dehler 34 Henrik Sandholm ASS 5 1,25 13:11:18 7578 9472 4 4,00
FIN-12 Iroquois 8mR SV Hasse Karlsson ASS 6 1,28 13:07:53 7373 9437 3 3,00
FIN-147 Hurrewind Kracer 36 SV Ari Mikkola VMT 5 1,31 13:08:27 7407 9703 7 7,00
FIN-11569 Mare Bos Farr 40 OD SV Toni Hellman TPS 9 1,47 12:53:35 6515 9577 5 5,00

SLUTRESULTAT - LOPPUTULOKSET
LY2 LYS -> 1,16
Segel Namn Båttyp Utr. Rorsman Klubb Bes. R1 R2 R3 R4 Sum Pos

Purje Nimi Venetyyppi Var. Ohjaaja Seura Mieh.

FIN-2004 Milou Haj 2000 S- Seppo Kaskimäki ASS 2 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 2
FIN11556 Neo Malbec 240 Juha Kärkkäinen TSP 3 5,00 7,00 6,00 6,00 24,00 6
FIN-7150 Wild Rose Finn Flyer 31 cr -V Jari Hassinen TPS 4 3,00 4,00 4,00 0,75 11,75 4
FIN-6474 Morgan Guyline 95 HR Valtteri Skogbjerg TPS 3 6,00 5,00 5,00 5,00 21,00 5
FIN-9448 Merenna Finngulf 28e SV Pekka Kataja TPS 5 0,75 0,75 0,75 4,00 6,25 1
RS-27 Vilda Matilda Rapsody 34 SV Anton Sandqvist ASS 3 4,00 3,00 3,00 3,00 13,00 4

LYS 1 LYS 1,17 ->
R1 R2 R3 R4 Sum Pos

FIN-211/258 Kaparen S-30 SV Kristoffer Sandelin GK 6 5,00 4,00 3,00 0,75 12,75 3
FIN-10075 Moondance EF 34 Leif Kronberg TPS 5 7,00 7,00 6,00 6,00 26,00 7
FIN-7540 dat wor et X-332 SV Esa Mach ASS 7 2,00 0,75 2,00 2,00 6,75 1
FIN-9681 Windrose Dehler 34 Henrik Sandholm ASS 5 4,00 5,00 4,00 4,00 17,00 4
FIN-12 Iroquois 8mR SV Hasse Karlsson ASS 6 6,00 6,00 5,00 3,00 20,00 6
FIN-147 Hurrewind Kracer 36 SV Ari Mikkola VMT 5 3,00 2,00 7,00 7,00 19,00 5
FIN-11569 Mare Bos Farr 40 OD SV Toni Hellman TPS 9 0,75 3,00 0,75 5,00 9,50 2
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Stoj – kappseglingen 2013 - juniorer 

1. Filip Blomquist 
2. Ida Björkqvist 
3. Michael Tyni 
4. Benjamin Björkqvist 

  

STOJ - kappseglingen 2013

Segel nr. Namn Båttyp Rorsman Start Mål Tid LYS Ber. tid Pilkast Ankare Resultat Placering

FIN-569 Irenia B bird 25 K Lindfors -60 19:07:15 3855 1,02 3932 -220 -120 3592 1
FIN-323 Bönan H-båt K Mether -120 19:04:38 3638 1,08 3929 -210 -120 3599 2
FIN-368 Safir Folkbåt P Gustafsson -120 19:09:58 3958 0,97 3839 -180 0 3659 3
FIN-7540 dat wor et X-332 Esa Mach -120 18:59:08 3308 1,21 4003 -110 0 3893 4
FIN-191 Haitar Haj C-J Åkerblom -120 19:15:00 4260 1,00 4260 -150 0 4110 5
FIN-2431 Tuuli F flyer 31 M Huldén -120 19:08:14 3854 1,13 4355 -140 -60 4155 6
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övrigA kAppseglingsresultAt
KAPPSEGLINGAR ARRANGERADE AV ANDRA FÖRENINGAR
Pyytinkarin kilpailut, TPS   
   
Jalostaja Runt
LYS 1
1. Alda  Swede 55 Juha-Pekka Vuorinen TPS
9. Arosa Swan 42 Jan Gustafsson ASS
15 deltagare
LYS 2
1. Dat wor et X-332 Esa Mach ASS
3.  Windrose Dehler 34 Henrik Sandholm ASS
11 deltagare
LYS 3
1. Merenna Finngulf 28e Pekka Kataja TPS
3. Vilda Matilda Rhapsody Anton  Sandqvist ASS
13 deltagare

Pyytinkarin paluupurjehdus
LYS 1
1. Xantippe Baltic 43 Tor Lundström HSK
10. Arosa Swan 42 Jan Gustafsson ASS
15 deltagare
LYS 2
1. dat wor et X-332 Esa Mach ASS
3. Windrose Dehler 34 Henrik Sandholm ASS
11 deltagare
LYS 3
1. Merenna Finngulf 28e Pekka Kataja TPS
6. Vilda Matilda Rhapsody Anton  Sandqvist ASS
13 deltagare

Purjebägit Cup 2013, TPS
LYS 1
1. dat wor et X-332 Esa Mach ASS
9 deltagare
LYS 2
1. Ariel H-båt Ville Härmälä RPS
7. Haitar Haj Carl-Johan Åkerblom ASS
9. Tuuli Finn Flyer 31 CR Mikael Hulden ASS
12. Milou Hai 2000 Seppo Kaskimäki ASS
17 deltagare
Turun Hopea, TPS
LYS 1
1. Mare Bos Farr 40 OD Toni Hellman TPS
2. dat wor et X-332 Esa Mach ASS
7 deltagare
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Marskär Open, KaaVe
1. Mare Bos Farr 40 OD Joonas Vasama TPS
2. dat wor et X-332 Esa Mach ASS
5. Windrose Dehler 34 Henrik Sandholm ASS
29 deltagare

TTPS:n Syyskilpailu, TTPS
LYS 1
1. dat wor et X-332 Esa Mach ASS
5 deltagare
LYS 2
1. Merenna Finngulf 28e Pekka Kataja TPS
2. Milou Haj 2000 Seppo Kaskimäki ASS
6 deltagare

October Race, GK
LYS 1
1. dat wor et X-332 Esa Mach ASS
5. Windrose Dehler 34 Henrik Sandholm ASS
7. Lola of Cowes X-362 Classic Tero Laxåback ASS
9 deltagare
LYS 2
1. Wesiiri Sunwind 30 Janne Lempiäinen SP
5. Vilda Mathilda Rhapsody 34 Anton Sandqvist ASS
17 deltagare

LYS ranking 2013
LYS 1
1. Dat wor et X-332 Esa Mach ASS
5. Windrose Dehler 34 Henrik Sandholm ASS
17. Arosa Swan 42 Jan Gustafsson ASS
18. Iroquois 8mR Hasse Karlsson ASS
31. Lola of Cowes X362 Classic Tero Laxåback ASS
51 deltagare
LYS 2
1. Merenna Finngulf 28e Pekka Kataja TPS
3. Vilda Matilda Rhapsody 34 Anton Sandqvist ASS
6. Milou Hai 2000 Seppo Kaskimäki ASS
38. Sirocco H-35 Karri Kaskimäki ASS
66 deltagare

Airisto Regatta, Åbo
Optimist
1.  Jakob Eklund  ESF
77.  Ida Björkqvist  ASS
92.  Filip Blomqust  ASS
117 deltagare
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Opti Cadett
1.  Olli Patrakka  BSS
17.  Michael Tyni  ASS
21.  Alexandra Arenius  ASS
21 deltagare
505
1.  J.Halonen/K.Lindfors ASS
6 deltagare
Finn
1.  Thomas Hacklin  ASS
12 deltagare

Hangö Regattan
8mR
1. Silja Henrik Thelen  NJK
10. Iroquois Hasse Karlsson  ASS
12 deltagare
HAJ
1. Siv Jaakko Tuominen  TaPS
13. Haitar Carl-Johan Åkerblom ASS
17 deltagare
Albin Express
1.  Pepperoni Kalle Mäkelä HSK
9.  Coho Ted Schauman ASS  
13 deltagare

Helsinki Regatta
Finn
1.  Henri Koski  OPS
7.                         Thomas Hacklin  ASS
12 deltagare
505
1. Carbon footprint Sampsa Hyysalo  HSK
4. Wanha Rouva K.Lindfors/J.Halonen ASS  
17 deltagare
VM 8mR, HSS
1. Hollandia Ruud van Hilst
23. Iroquois Hasse Karlsson  ASS
27 deltagare

Logitech-cup 
Laser Radial
2.  Mathias Ollanketo
5 deltagare
Optimist
4.  Ida Björkqvist
5.  Filip Blomquist
8.  Michael Tyni
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9.  Samuel Eriksson 
10.  Amos Veräjänkorva
11.  Benjamin Björkqvist
14.  Ville Donner
17.  Alexandra Arenius
20 deltagare
Zoom 8
7.  Filip Blomquist
9 deltagare

FM kappseglingar
505 FM, Helsingfors
1. Carbon footprint S.Hyysalo/L.Kääppä  HSK
4. Wanha Rouva K.Lindfors/J.Halonen ASS  
17 deltagare

505 kortbane FM, Lojo
1. Giiamari J.Nieminen/A.Salonen SP/HYP
2. Wanha Rouva K.Lindfors/J.Halonen ASS
7 deltagare

Finn , EPS
1.  Thomas Hacklin  ASS
12 deltagare

Match Race Öppna FM 2013, HSS
1.  Antti Luhta
2.  Rasmus Päivärinta  ASS
12 deltagare

Ranking-serier
Finn
1. Jesse Kyläpää   RPS
3. Thomas Hackman   ASS
15 deltagare

505
1.  Nieminen/Salonen  SP/HYP
3.  Lindfors/Halonen  ASS
19 deltagare

Albin Express
1. Pepperoni  Kalle Mäkelä   HSK
10. Coho Ted Schauman  ASS
16 deltagare
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Opti Cadett
1.  Walter Wahlroos   BSS
113.  Benjamin Björkqvisr ASS
135. Samuel Eriksson  ASS
144. Ida Björkqvisrt  ASS
153. Michael Tyni  ASS
160. Alexandra Arenius  ASS
197 deltagare

Opti-ranking

70.  Filip Blomquist
75.    Ida Björkqvist
123 deltagare

Jussi bastu
lätt att
uppföra

Pihamökki.fi

1.490
inkl. frakt

www.pihamökki.  ✆ 020 734 4566

Komposterande
utedass

Pihamökki.fiFlera alternativ!

www.pihamökki.  ✆ 020 734 4566
1.295 inkl. frakt

Stilig bod
t.ex. som
gäststuga

Pihamökki.fi Flera alternativ!

2.990
inkl. frakt

www.pihamökki.  ✆ 020 734 4566

Pihamökki_2x50.ai   1   15.4.2014   9:58:57
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Segelnr Namn Klass/typ Ägare Registernr

L 10 Carola   Leino Pirkka & Liukas Antti L 11216

L 11 Eros Int 5m von Rettig Cyril  

FIN 12 Iroquis Int 8mR Karlsson Hasse T 58516

FIN 27 Wilda Matilda Rhapsody 34 Sandqvist Anton  

FIN 29 Diana Int 5m Malmström Olof  

SWE 82 Coho Albin Express Schauman, Vainio, Niemi X 16973

L 104 Finngirl Havskryssare/ Eivind Still Leino Pirkka  

209 Violetta Weekend Gardberg Mikael V 23596

L 323 Bönan H-båt Scoutkåren Pojkarna T 54411

FIN 358 Aurora Nordisk Folkbåt Laine Matti  

368 Bästis II Albin Nova 33 Sjöblom Jarkko T 54833

L 476 Blues H-båt Remes Martti H 70959

FIN 569 Irenia Blue Bird 25 Lindfors Kaj & Pia  

FIN 628 Maija Botnia 6 Reunanen Jukka T 55297

L 1260 Lokki Targa 96 Tomberg Juha L 8714

L1443 Doris Marianne Blue Bird 25 Fellman Monika & Kaj  

L 1445 Cirrus Helmsman 26 Koskelainen Seppo K 46711

L 1535 Eecatl II Botnia 6 Blomberg Kirsti A 54018

FIN 1717 Alexandra Avance 36 Autero Kim & Tim  

L 1724 Meri-Anna One Off Willberg Rainer A 51784

FIN 2004 Milou Haj 2000 Kaskimäki Seppo H 71081

FIN 2089 Fröya Targa 96 Dunderfelt Kaj S 17217

FIN 2207 Mej Finnexpress 83 Mether Joakim  

L 2266 Nelli NF Tomberg Kauko T 53534

L 2282 Still Sailing Finnfire 33 Carla M. & Johansson C. T 50455

2866 Sailór Sunwind 27 Salonen Juha  

L 2878 DeNada Guyline 105 Hermansson Ralph V 21837

FIN 3129 Dione II Contrast 33 Bäckström Patrik O 11537

L 3330 Urd Cayenne Int. Lindberg Pontus  

L 4829 Delfin Havskryssare/ H.Garden Lehto Lasse & Fagerholm Heidi H 71441

L 4980 Svanevit Passad Salminen Kari & Ulla-Stina L 9117

bÅtregister segelbÅtAr
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Segelnr Namn Klass/typ Ägare Registernr

L 5163 Sheila Dixie 27 Routtu Kimmo S 18905

5259 Unda Maris Guyline 95 Forsman Folke  

FIN 5709 Vårbåt Inferno 31 Hindström Rolf  

L 5967 Illyria LM 28 Gistö L & N  & Vaarna M    A 51782

L 6094 Shangri-La IV Najad 360 Carlstedt Henrik S 18560

FIN 6336 Röde Viking Scanmar 345 Rajala Seija & Matti T 51631

L 7076 Jasmin Finnsailer 35 Javén Clas X 14731

L 7308 Livia MP 35 Sipilä Jouko  

L 7463 Petiti One Off / Van de Stadt Kanerva Jukka T 51782

L 7540 dat wor et X-332 Mach Heinz M 27190

FIN 7573 Irene Albin Cirrus Röberg Stig S 16930

L 7616 Kompis Mamba 29 Granberg Christer M 27571

FIN 7780 Pelagos Omega 34 Niittynen Reijo O 11292

L 7876 Aavatar Gibsea 96 Master Sipilä Ari L 9468

FIN 7990 Verdandi Jeanneau 37 Scoutkåren Pojkarna T 54412

L 8580 Blowing in the Wind One Off von Rettig Cyril  

FIN 8735 Poseidon Iowan 34 Vesala Olli & Co V 53166

FIN 8826 La Mouette III Omega 36 Gardberg Kaj  

FIN 9164 Eleonora IS-400 Järvinen Pertti  

FIN 9590 Ninessa Bavaria 32 Mäki Sauli H 70548

FIN 9681 Windrose Dehler 34 Sandholm Christian & Henrik A 54195

FIN 10039 Michama Grand Soleil 40 C Schauman Frank  

FIN 10076 Ariana Malö 40 Trapp Carl Christian  

FIN 10248 Celeste Omega 28 Jankari Reino  

FIN 10469 Slööri Bavaria 37 Fält Kalevi & Lajunen Samppa S 18224

FIN 10529 Blue Jay Swan 37 Röyttä Matias S 18410

FIN 11015 Vera Sun Odyssey 36i Nordström Vesa X 16525

FIN 11274 Margolit Dehler 32 Söderholm Christer M 29634

FIN 11480 Athene Scanner 392 Wetterstein Peter  

FIN 11504 Osiris Bavaria 42 Match Norrgård Juhani T 58847

FIN 11537 Arosa Swan 42 Gustafsson Jan T 54331
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Segelnr Namn Klass/typ Ägare Registernr

FIN 19496 Joella Swan 371 Veräjänkorva Esko  

  Axla Omega 34 Forsman Axel O 13278

  Laura Albin Scampi Hautala & Näsman-Hautala H 71631

  Blue Star Beneteau Oceanis 41 Högfors Eivor T 59477

  Donna Beneteau First 300 Spirit Koli Mika X 16540

  Aloe Jon 33 Leino Jani &  Johanna A 58973

  Gveia Beneteau First 21,7 Löfman Martin A 50677

  Nancy Jeanneau Sun Odyssey 36 Mustila Jukka  

  Xenia Stor Scylla Stenman Hanna & Ben T 50488

  Sjödocka Laurin kryssare Suominen Sakari  

TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY

PRIIMA-YHTIÖT

LAADUKASTA

TOIMITILARAKENTAMISTA

TARPEITTENNE

MUKAAN.

www.teollisuudenrakentajat.com

LAADUKASTA TOIMITILARAKENTAMISTA 
TARPEITTENNE MUKAAN.

TURUN TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY
Niuskalankatu 2, 20380 TURKU

Puh. (02)  4780 330  Fax (02) 4780 340

www.teollisuudenrakentajat.com
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bÅtregister motorbÅtAr

Namn Ägare Typ Reg.nr

Andante Rönnblad Roger Holmö 36 U 22772

Auroora II Varantola Heikki Fiskare  

Bella Björkman Henry Bella 760 Delfin T-26803

Blånos Bergroth Björn Flipper 630 CC U-41277

Easy-Rider III Autero Tim R. Arronet 23,5 C T 56393

Ella Nordgren Anders Minor 21 WR A 57805

Eloisa Virtanen Tom Sunmar 8500 C T-21514

Fru Söderström Ahlbeck Jarl Flying Albatross T-24949

Igiea Ekman Marko Minor Offshore 31  

Kalle Gustavsson Patrik Snipa  

Kim von Rettig Irma Minor 21 WR A-30646

Lalax Schauman Frank Ryds 23 WA T-44722

Lemona Mohn Peter Targa 27 U-50011

Létoile Röyttä Matias Seastar 670 S T-14173

Lisea IV Anthoni Erik Nord Star 31 Patrol T-51647

Macy von Rettig Cyril Targa 44 X 17937

Messina Vaura Reijo Scand 7800 Nautic U 47266

Miranda Pehrsson Jarl-Olof Flipper 777 T-20360

Monque Asplund Seppo Beneteau Antares serie 9 T 43889

Mårran Le Bell Jean Flipper 717 T-17487

Novia Edman Frank Galeon 280 X-17612

Peku Gustafsson Kaj Minor 6400 T-29087

Rattamej Bergroth Per-Arne Finnmaster 100 T-35673

Rödluvan Lindqvist Gustav Långsjö Snipa  

Santa Maria Silius Harriet Minor 28 T-23911

Scirpus Vuorela Jarmo Barlit  

Sea Joy Ollus Peter Aquador 26 HT A 28970

Två Bond Laakso Kent Aquador 25 WA T-20007

Svalan Honka Hannu TG-Alfa T 60362

  Lundström Kaj Marino 8000  
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Ass utehAmnAr

Marholmsudden, Tjuvö - 
N 60°18’60’’ O 21°10’00’’
Marholmsudden på Tjuvö 
ägs av ASS, som våren 1985 
där låtit uppföra en bastu. 
Förutom bastun innefattar 
byggnaden sällskapsrum 
med öppen spis. 
Pontonen i hamnen har 
bytts ut mot en större, och 
rymmer därmed flere och 
större båtar än tidigare.
Nyckel till stugan kan kö-
pas av skeppare till besik-
tigad båt från kansliet.
Tjuvö reglementet finns att 
läsa på sällskapetshemsidor.
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Ass utehAmnAr

Lammkläppen, Korpo - 
N 59° 58’75’’ O 21° 36’61’’
Lammkläppen är ASS 
utehamn i södra Korpo. 
Viken är mycket skyddad, 
och strändarna är för det 
mesta djupa och lätta att 
angöra. I viken även en 
boj att förtöja vid.
På ön finns ett utedass. 
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 ☐ Elonen donerar tavla

 ☐ Kaj Lindfors och Johan Halonen förbereder sin 505, Optimistjollar.
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