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koMMoDoreN HAr 
orDet
För ett år sedan skrev jag att vi efter ett 
svårt år med Corona kan se fram emot 
en bättre sommar. Och sommaren var 
ju härlig! Men troligtvis kunde ingen 
ana att situationen med Corona skulle 
blir värre än någonsin under hösten 
2021 och inte kunde vi heller ana att 
ett krig skulle bryta ut i Europa. Allt 
detta har lett till höga stressnivåer hos 
befolkningen och säkert också hos ASS 
medlemmar. Det som en förening som 
ASS nu kan göra är att fortsätta med så-
dant som sprider glädje och ger energi 
åt medlemmarna. Glädje och samhö-
righet är de bästa medicinerna mot stress. Samtidigt behöver vi också som 
individer göra det som vi kan för att hjälpa de som har blivit utsatta av kriget.

Från och med årsskiftet har ASS en ny styrelse. Inom styrelsen finns två nya 
ansvarsområden, miljö och näringsliv. Hanna Haaksi är ansvarig för ASS miljö-
verksamhet och Timo Ketonen för samarbetet med näringslivet. Detta år kom-
mer vi att satsa på att förbättra hamnområdet och klubbhuset på Beckholmen.

Under sommaren 2022 kommer ASS officiellt att ansöka om att få arrangera 
åttornas VM i Åbo sommaren 2025. Åbo stad har lovat stöda projektet och 
vill se att det blir årets maritima evenemang nummer 1. Beslutet om vi får 
arrangera tävlingen fattas i samband med åttornas VM i Genéve. Om Åbo 
ordnar tävlingen så blir det en storsatsning också för ASS, förhoppningsvis i 
gott samarbete med regionens andra segelklubbar. Redan nu har segelklubbarna 
i regionen ett gott samarbete och det syns på de gemensamma evenemang 
som ordnas årligen. 

Vi lever i svåra tider, men sommaren är bakom hörnet och snart kan vi segla 
ut i skärgården och för en stund ta distans till Corona, kriget och andra stress-
faktorer som finns i livet. Länge leve skärgården och sommaren!!
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VerksAMHetsleDAreNs 
HälsNiNg
När jag flyttade till Åbo för att studera byttes 
min scoutkår Porkala sjöscouter mot Koffan 
(KFUMs Scouter Kamraterna). Koffans båt 
ligger i ASS hamn på Beckholmen. Inom 
scoutingen har mitt fokus alltid legat på 
segling och jag fann mej själv rätt så ofta 
i ASS-hamnen på Beckholmen. Därmed 
väcktes intresset för föreningen. Så små-
ningom blev jag även ASS- medlem. Med 
åren har föreningen blivit en del av mitt liv 
snarare än en hobby. De senaste åren har 
föreningen även varit mitt jobb, ett jobb som 
ligger väldigt nära mitt hjärta. Jag är som ni 
andra en  av medlemmarna, jag älskar segling och min familjs båt ligger också 
i hamnen på Beckholmen.

Till vardags jobbar jag inom HR på varvet Meyer. Även det arbetet handlar 
om båtar, men lite större båtar. Tiden jag inte tillbringar på varvet används 
till stor del för ASS. Jag brukar kalla det mitt hobbyjobb som hela familjen 
är del av. Mitt arbete är väldigt mångsidigt. Jag ser till att föreningens helhet 
fungerar och jobbar tillsammans med styrelsen och alla kommittér. Jag sköter 
kommunikationen inom föreningen och utåt. Jag har gärna nära kontakt med 
alla er medlemmar och blir glad av att se er skapa aktivitet inom föreningen, 
det är ni som är ASS!

Mina målsättningar är att skapa en levande förening med fin samvaro, aktiv 
verksamhet, god kommunikation samt fina och välkomnande hamnar. För 
att det skall vara möjligt krävs teamwork. Det gör mej glad att se de olika 
kommittéerna inspireras över något och jobba hårt för sitt mål.

Se tillbaka på de senaste åren. Vi har nu levt två år med pandemin som har 
påverkat våra liv enormt. Hamnen och havet har varit som en frizon där det 
ändå varit möjligt att leva rätt så normalt. Vi har behövt ställa in inomhusverk-
samhet, men i övrigt har verksamheten blomstrat. Seglingskurserna har varit 
fullsatta och hamnen har varit full till bristningsgränsen både på sommaren 
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och vintern. Vi har ordnat fina kappseglingar. På Airisto Classic Regatta har 
vi saknat Svenska deltagare, men vi hoppas de hittar tillbaka till oss när läget 
tillåter. 

Alla kommittéer har varit väldigt aktiva. Se bara på vår hamn som senaste höst 
fått ett vackert brygghus, ny asfalt, sjösättningsramp och i övrigt fått en betyd-
ligt prydligare omgivning. Paviljongens mur har retats upp och stora terrasser 
har byggts. Juniorerna har införskaffat nya Zoomjollar och därmed skapat en 
helt ny gren för juniorerna. De har också renoverat ett utrymme på paviljongens 
vind för juniorerna. Uthamnskommittén har gjort ett enormt jobb på Tjuvö, 
och en dimmig helg i höstas byggde de även nytt tak på Lammkläppens dass. 
I sommar får vi alla nöjet att besöka hamnarna.

I sommar fortsätter vi på samma linje. Så fort vädret tillåter kommer pavil-
jongen få ny färg på väggarna. När restaurangen öppnar är det Karin och Linus 
som tidigare jobbat i restaurangen som nu kommer att driva den i egen regi. 
I uthamnarna fortsätter arbetet. Hoppas många av er deltar i de talkon som 
ordnas. Det är inte meningen att endast de få personer i uthamnskommittén 
skall göra allt arbete. På Lammkläppen finns t.ex. ett ämbar med kära och 
penslar så att vem som helst kan måla vid passligt tillfälle.

I sommar kommer vi ställa till med några riktigt fina evenemang. Vi börjar med 
sjösättning och flagghissningsfest. Flagghissningsfesten kommer att vara en 
avslappnad tillställning. Vi får njuta av trevligt sällskap, god mat och program. 
Därefter följer sommarens tävlingar. Airisto Classic Regatta ordnas på Runsala 
båtvarv. Det är en upplevelse att besöka tävlingen i den fina varvs miljön och se 
de vackra båtarna. Samtidigt kan man avnjuta en pizza i restaurangen på bryg-
gan. På midsommaren brukar många medlemmar träffas på Lammkläppen. 
Kom med även du, vi brukar ha väldigt trevligt! Likaså på forneldarna när 
föreningens ungdomar som numera kanske mera är ungdomliga brukar segla 
i en eskader. I höst avslutar vi säsongen med flagghalningen och höstmöte. 
Före det hoppas jag vi alla kan njuta av en massa segling!

Jag hoppas du följer ASS på sociala medier. På så sätt får du information om 
vad som händer i föreningen. Under våren kommer också våra hemsidor 
uppdateras. Målet är att de skall bli lätt orienterade, tydliga och väldigt fina!
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styrelseN 2022

Kommodor
Hasse Karlsson
040 519 5247
hasseka@utu.fi

Skattmästare & I Vicekommodor
Mikael Huldén
040 5810039
mikael@princess.fi

Sekreterare
Christian Ramberg
040 1411700
rambch@live.com

Intendent & II Vicekommodor
Joakim Nordling
0400 650218
jonordli@abo.fi
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Juniorchef
Elisabeth Björkqvist
040 7376528
elisabeth.bjorkqvist@gmail.com

Kappseglingschef
Mikael Lindberg
044 0281342
mikael.lindberg97@gmail.com

Hamnkapten
Jarkko Knuutinen
050 3615134
jarkko.knuutinen@gmail.com 

Miljöansvarig
Hanna Haaksi
050 3022661
hanna.haaksi@gmail.com 

Näringsliv
Timo Ketonen
0400 831205
timo.ketonen@aboa-advest.fi
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AVgifterNA 2022

Medlemsavgifter
 Familjens I medlem 110,00 
 Familjens II medlem (make/maka) 54,00 
 Ungdomar 19-29 år 46,00 
 Junior t.o.m. 18 år 27,00 
 Ständig medlem (förbundsavgift) 12,50 
 Ständig medlem (frivillig) 37,00

Inskrivning

 Familjens I medlem 265,00 
 Maka/make 0,00 
 Ungdomar 19 -29 år 0,00 
 Juniorer t.o.m. 18år 0,00

Hamnavgifter (medlemmar)

 Bojplats 244,00 
 Bryggplats 
 - yttre plats  125,00 x båtens bredd + 0,65 
 - inre plats  140,00 x båtens bredd + 0,65 
 - strand kaj 140,00 x båtens bredd + 0,65 
 - övriga spec. pris 
 kortvarigare förvaringar max 2 veckor 
 1-7 dygn /dygn 12,00 
 8-14 dygn /dygn 8,00 
 - 2 veckor efter sjösättning och 2 veckor  
 före upptagning 0,00 
 Mastkran (icke medlem) 20,00 
 Vinterförvaring (L x B + 0,5 m)/ m2 13,60 
 Vinterförvarings tält (L x B + 1,0 m)/ m2 13,50 
 Vinterförvaring av jolle 55,00 
 Mastförvaring utan båt 40,00 
 Bockavgift, bock som måste lyftas med kran 30,00 
 Bockavgift, bock som inte kan fällas ihop 30,00
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Gästplatser
 Gästplats/ dygn 15,00 
 Gästplats > 7 dygn /dygn 10,00

Båtavgifter

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

Bastuavgifter

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

Båttrailer

 Hyra /dygn /resa 40,00
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försäljNiNgsArtiklAr 2022

 Klubbflagga flaggstång
 Nr 1 45 x 72cm 80cm 40,00 
 Nr 2 55 x 90cm 120cm 45,00 
 Nr 3 65 x 108cm 145cm 50,00 
 Nr 4 80 x 131cm 160cm 60,00 
 Klubbvimpel  30,00 
 
 Kokard  15,00 
 Bröstmärke (broderat)  10,00 
 Medlemsmärke (nål)  5,00 
 Manschettknappar & slipsnål 20,00 
 Slips   20,00 
 Knappar för klubbrock (svarta) 1,00 
 Knappar för klubbrock (guld, stora) 10,00 
 Knappar för klubbrock (guld, små) 8,00 
 Snapsglas  5,00 
 Tjuvö nyckel  25,00
 ASS klistermärke till båten  10,00 
 ASS tygkasse  5,00 
 
 Böcker 
 5,5m Skylark  50,00 
 Våghalsarna på seglingsläger 25,00 
 Sångbok  10,00 
 ASS 150 år jubileumsbok  29,00

Försäljningsprodukter

Denna sommar är det möjligt att köpa försäljningsprodukter i res-
taurangen på Beckholmen. På våra nya hemsidor kan du se vad det 
finns för produkter.
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Kappseglingsnämnd
Mikael Lindberg
Markus Blomquist
Jerker Björkqvist
Kaj Lindfors

Hamnnämnd
Jarkko Knuutinen
Kalevi Fält
Pekka Kauranne
Mikael Huldén
Joakim Nordling

Besiktningsnämnd
Jarkko Knuutinen
Kalevi Fält
Pekka Kauranne
Mikael Huldén
Joakim Nordling

Hedersteckenkommitté
Hasse Karlsson
Markus Blomquist
Sara Huldén

Klubbhuskommitté
Joakim Nordling

Festkommitté
Anton Sundén
Hasse Karlsson

Juniorkommitté
Lisen Björkqvist
Jonas Krogell
Kaj Lindfors
Anne Granvik

Uthamnskommitteé
Carla Manne
Joakim Nordling
Kalevi Fält
Pekka Kauranne
Jarkko Sjöblom

Miljönämnd
Hanna Haaksi

Medelinsamlingskommitté
Timo Ketonen
Patrik Lindqvist
Iiro Hollmén

koMMitteér
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leevene.fi

SpecialiSt på  
båtreparationer  

och underhåll

Samppavägen 385, 20960 Åbo, Tel. 010 239 2307 
båtbyggarvägen 11, 00210 HelSingforS, Tel. 010 239 2300  

Vi har verksamhet både i åbo och helsingfors.

SkroV- och  
kölreparationer 
Vi har erfarenhet av både  
större skrov- och kölreparatio-
ner och mindre reparationer  
av glasfiberbåtar och båtdelar.

FörSäkringSSkador 
Vi gör reparationer av glasfiberbåtar 
på uppdrag av alla inhemska och  
flera utländska försäkringsbolag.

certiFierad kValitet 
reparationsvarvet fyller iSo-9001 
kvalitetskraven och följer ett miljö- 
program.
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 Vinter Klubbkvällar i form av regionens kappseglingskvällar
  Besiktningskurs 
  Tävlingsarrangörskurs 

 16.3 Vårmöte 
 21.4 Juniorkväll
 28.4 Juniorkväll
 Maj Juniorerna börjar träningarna 
 6-7.5 Sjösättning
 7.5 Flagghissning
 20-22.5 Talko på Tjuvö (Reservdatum 27-29.5)
 Maj-juni Ursuit-cup för lättbåtar
 Maj-jun, aug-sept Viittakari kölbåts cup 
 3-5.6 Talko på Lammkläppen (Reservdatum 10-12.6)
 Jun och aug Sju seglingskurser för juniorer och ungdomar
 17.7 Den 115:e Bolofsunds allmogesegling 
 28.-31.7 Airisto Classic Regatta
 Augusti Ursuit-cup fortsätter
 8.9 Stojsegling
 12-14.8 Airisto regatta 
 26-28.8 Eskader på forneldarnas natt  
  (Ungdomar och ungdomligt sinnade)
 17-18.9 Mustfinnö regatta 
 September Seglingsligan
 vecka 40 Junior jolle upptagning
 7-8.10 Båtupptagning
 14.10 Flagghalning
 31.10 Hamnen stängs 
 9.11 Höstmöte

Ass progrAM 2022
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För att utnyttja en del av förmånerna behövs förbundets medlemskort som 
numera är mobilt via Cardu. När förbundet tog ibruk Cardu som sitt mobil 
medlemskort skickades ett automatisk SMS till alla vars nummer finns i Suuli-
medlemsregistret och som accepterat marknadsföringsmaterial. Om du inte 
har fått appens aktiveringsmeddelande, kan du skicka dina kontaktuppgifter 
(namn, mobil nummer, förening, ort) per e-post till media@spv.fi.

Så här tar du i bruk Cardu-appen:
1. Cardu-appen installeras från telefonens app butik. Via appen är det 

möjligt att utnyttja förmåner och rabatter anknutna till olika medlems- 
och förmånskort.

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

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

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

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

Frågor och svar: cardu.com/fi/faqsupport/
SPVs nätbutik
I förbundets nätbutik kan du handla intressanta böcker inför sommarens 
seglatser.

Du hittar sidan på adressen:  
https://spv.fi/teema/verkkokauppa-yksityisasiakas/

käNNer Du till DiNA förMÅNer?
Som medlem i Segling och båtsport i Finland rf. får  
du njuta av flera förmåner
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Trossen för SBF:s medlemmar till förmånspris
Årsavgiften för Trossen är för SBF:s medlemmar 78 € 
(normalt 88 €), och i den ingår medlemsavgift till val-

fri sjöräddningsförening. Rabatten kan inte kombineras med andra möjliga 
Trossen rabatter. Trossen-tjänsten kan utnyttjas då båten slutat fungera och 
den består av bogsering till närmaste hamn där nödvändiga reparations-
tjänster kan erhållas och vid behov hjälp med att hitta en reparatör eller en 
tillfällig förvaringsplats för båten. Tjänsten fungerar på Åland, i Sverige, 
Norge och Danmark (begränsat område). Läs mera på trossi.fi

 
Känner du till dina förmåner? 
Som medlem i Segling och båtsport i Finland rf får du 
njuta av flera förmåner. 
 

 
IF Gruppolycksfallsförsäkring 

 
 

 
Upp till 35 % rabatt på Finnlines-resor 

 
 
 

 
Tidningen Nautic 

 

 
10-20% rabatt i Karttakeskus 

näthandel karttakauppa.fi 
 

 

 
Trossen för SBF:s medlemmar till 

förmånspris 
 
 
 

 
Rabatt på böcker utgivna av John 

Nurmisen Säätiö 
 
 

Kurser och utbildningar 
Förbundet arrangerar kursen för sina 
medlemmar. 

 
 

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

Cardu, SBF:s mobila medlemskort 
 

IF Gruppolycksfallsförsäkring
Bekanta dej med förmånen på if.fi/spv

Tidningen Nautic
Nautic postas till alla medlemmar som finns i föreningens 
medlemsregister.

Upp till 35 % rabatt på Finnlines-resor
Finnlines erbjuder våra medlemmar rabatt på rutterna 

Helsingfors – Travemünde och Nådendal – Långnäs – Kapellskär. Bekanta 
dig med förmånerna i mera detalj och med tidtabellerna på finnlines.fi/spv.

Rabatt på böcker utgivna av John Nurmisen Säätiö
John Nurmisen Säätiö erbjuder SBF:s medlemmar böcker till 
förmånspris. Du får 20 % rabatt på böcker på www.jnsshop.fi 
när du använder koden nautic20.

Kurser och utbildningar
Förbundet arrangerar kursen för sina medlemmar.

Säkerhet på sjön
Båtbesiktningar görs inom segelsällskapen. Besiktarna däremot har utbil-
dats av förbundet.

SPVs nätbutik
I förbundets nätbutik kan du handla intressanta böcker inför sommarens 
seglatser. Du hittar sidan på adressen:  
https://spv.fi/teema/verkkokauppa-yksityisasiakas/

Vesiliikenteen säädökset -bok -20%
Du kan beställa boken via Editas onlinebutik edita.fi eller direkt från deras 
kundtjänst asiakaspalvelu.publishing@edita.fi. Meddela rabattkoden SPV20 
i onlinebutiken eller kundtjänsten.
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Airisto segelsällskAp i Åbo r.f. 
Årsberättelse 2021

Airisto Segelsällskaps i Åbo r.f. berättelse över verksamhetsåret 1.1.2021 – 
31.12.2021 given av styrelsen till vårmötet den 16 mars 2022.

Programmet 2021

Vinter Regionens kappseglingskvällar - ordnades  
 inte pga Covid 19
17.3  Vårmöte - via -teams
Maj Juniorerna börjar träningarna 
7-8.5  Sjösättning
8.5  Flagghissning
Maj-juni Ursuit-cup för lättbåtar
Maj-september Viittakari kölbåtscup 
Juni & augusti-september sju seglingskurser för juniorer och ungdomar
11.7 Den 115:e Bolofsunds allmogesegling - Ställdes  
 in pga Covid 19
29.7-1.8 Airisto Classic Regatta, Åbo Båtvarv  
 som regattahamn
Augusti Ursuit-cup fortsätter
14-15.8  Airisto regatta 
27-29.8 (forneldarnas natt) ASS eskader för ungdomar och  
 ungdomligt sinnade
9.9 Stoj segling
18-19.9 Mustfinnö regatta 
Augusti- september Seglingsligan
vecka 40 Junior jolle upptagning
8-9.10 Båtupptagning
9.9 Flagghalning
31.10 Hamnen stängs 
10.11 Höstmöte
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Styrelsen

Styrelsen sammanträdde till 11 protokollförda möten under året.

Kommodor och hamnkapten  Hasse Karlsson
I vicekommodor   Tor von Zweygbergk
II vicekommodor och Skattmästare Mikael Huldén
Sekreterare    Christian Ramberg
Kappseglingschef   Thomas Hacklin
Juniorchef    Elisabeth Björkqvist
Intendent    Joakim Nordling
Medlem    Patrick Lindqvist
Medlem    Timo Ketonen

Nämnder, kommittéer och funktionärer

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

Junior

Elisabeth Björkqvist, Jonas Krogell, Kaj Lindfors

Besiktning

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

Kappsegling

Thomas Hacklin, Gustav Lindqvist, Elisabeth Björkqvist, Esa Mach, Markus 
Blomquist

Fest

Anton Sundén

Hederstecken

Hasse Karlsson, Markus Blomquist, Sara Huldén
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Miljönämnd

Tor von Zweygbergk
Markus Blomquist

Medlemmar

Sällskapet hade vid årets slut 504 medlemmar, vilket innebär en minskning 
med 15 medlemmar från år 2020. Av medlemmarna var 6 hedersmedlemmar, 
11 kallade ständiga medlemmar, 106 ständiga medlemmar, 195 årsmedlemmar, 
32 familjemedlemmar, 48 ungdomsmedlemmar och 106  juniormedlemmar. 

Totalt fick sällskapet 64 nya medlemmar år 2021. 

Följande nya medlemmar har inskrivits:

Årsmedlemmar:

Jyrki Korkeila, Alex Dickens, Ville Packalén, Hanna Haaksi, Veli-Matti Otava, 
Harri Kiiskinen, Niclas Granden, Mika Remes, Marko Vuokola, Kari-Matti 
Lehti, Minni Leskinen, Mikko Kivistö, Lasse Sihvoin, Ben Fredriksson, Jarno 
Johansson, Axel Lunds, Heikki Allonen, Anssi Laaksonen, Christian Nyström, 
Alva Öhman

Familjens andra medlem: 

Linnea Karlsson, Reetta Aalto-Setälä, Katja Kivistö, Leena Romppainen

Ungdomar: 

Beda Öhman, Rickard Ramberg, Oliwer Bäcklund, Nenna Kylä-Kaila, Erkki- 
Tapani Hintsa, Sebastian Mäkilä, Aarne Lappi

Juniorer: 

Joose Santala, Elvin Siivonen, Lasse Törnström, Linnea Fieandt, Axel Smidslund, 
Julia Westerlund, Felix Blomqvist, Max Niemi, Julia Fagervik, Akseli Hahkala, 
Oliver Lähdemäki, Sofia Lindfors, Valter Harkke, Alvar Kulovaara, Eemil 
Lähdemäki, Iina Hollmén, Minea Blomster, Mikael Blomster, Helena Manfredi, 
Benjamin Bantamoi, Ossi Lehti, Benjamin Eliander, Ada Hämäläinen, Elton 
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Palmroos, Tobit Häger, Harald Marttila, Alvar Mattelmäki, Helmi Niemi, 
Linnea Fieandt, Silas Häger, Siina Ranta, Oskar Björkman, Alva Öhman

Båtregister och besiktning

I sällskapets båtregister ingick 114 segelbåtar och 41 motorbåtar. Varav 43 
besiktigades. Även detta år påverkade Corona epidemin besiktnings arrang-
emanget. För att undvika personliga kontakter har besiktningen gjorts av 
båtägaren själv som sedan gjort en rapport till besiktningsmännen.  Föreningen 
har 11 besiktningsmän. 

Förbundet

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

Kappseglingsverksamheten

Säsongen inleddes med kappseglingar för lättbåtar, Ursuit Cup, på onsdags-
kvällar på banområdet vid Viittakari, och som alternativt banområde fjärden 
utanför TPS. Arrangemangen sköttes var tredje onsdag av ASS och för övrigt 
av TPS. Ursuit Cup hade uppehåll i juli. 

Kölbåtarnas kvällsserie, Viittakari Cup på tisdagskvällar ordnades tillsammans 
med TPS. Cupen seglas enligt FinRating-regeln.  FinRating 1 klassen hade 6 
deltagare med ett båtlag från ASS. LYS 2 klassen hade 11 deltagare, av vilka 
ett båtlag från ASS.

Söndagen den 11.7 var det meningen att Bolofssunds allmogekappsegling skulle 
gå av stapeln för den 115:e gången. För andra året i rad behövde tävlingen 
inhiberas på grund av Coronaepidemin.
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Airisto Classic regatta ordnades den 29.7-1.8 med kappseglingar på Erstan och 
tävlingscentrum vid Runsalavarvet. 21 båtlag deltog, 20 från Finland och 1 från 
Estland. På grund av Coronaepidemin deltog inga Svenska båtar. Från ASS 
deltog nio båtlag och också på andra båtar deltog ASS:are. Hanna Haaksi höll 
i trådarna för regattan som arrangerades i samarbete med TPS, GK och TTPS.

Mustfinnö kappseglingen ordnades den 18-19.9 på Erstan. Detta år ordnades 
inga festligheter i samband med regattan. Sex båtlag deltog i FinRating1, varav 
tre från ASS. I FinRating2 deltog tre båtlag, varav 1 från ASS.

ASS medverkade igen i arrangemanget av Airisto Regattan 14-15.8. Två ASS 
medlemmar deltog i laser radial klassen, och en medlem deltog i star klassen.

Juniorverksamhet

Juniorverksamheten byggde i det stora hela på en liknande kurs-, tränings- och 
tävlingsstruktur som tidigare år. Juniorerna har varit flitiga användare av inte 
bara Optimistjollarna, utan detta år också Laser och Zoom8 jollar som fören-
ingen har till sitt förfogande på Beckholmen. Jonas Krogell har fungerat som 
huvudtränare och Ida Björkqvist som hjälptränare. Två helt nya hjälptränare, 
Isabella Krogell och Casimir Granvik inledde sina tränarkarriärer och hjälpte 
aktivt till på sommarens jollekurser och träningar.
Nytt för året var att juniorerna kunde, efter aktivt bidragsansökningsarbete, 
införskaffa tre nya Zoom8 jollar. Stort tack till våra sponsorer Rettig, Aboa/
Advest och Sundells stiftelse. De nya Jollarna, som lämpar sig bra för lite äldre 
juniorer,  har varit i flitig användning under hela säsongen. Med dem har ASS 
kunnat erbjuda segling för  juniorer, som kanske annars skulle ha slutat med 
hobbyn då optimistjollen blivit för liten.

Nytt för det här året var också att föreningen startade upp en grupp för 
Laserseglare med två aktiva seglare. Under säsongen deltog seglarna förutom i 
Ursuit Cup, också i fyra deltävlingar i nationella ranking serien för Laserseglare. 
Till säsongen 2022 ser det ut som att gruppen ytterligare utökas med seglare.

I Ursuit Cup onsdagstävlingar deltog 9 juniorer, varav fem med optimist, två 
med zoom8 och två med Laser.  Laserseglarna hade ordinarie  träningsdagar 
på måndagar och tisdagar och optimist och Zoom8 juniorerna tränade på 
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torsdagar utanför Beckholmen. Den här säsongen deltog många nya juniorer 
aktivt  i kvällsträningarna. Totalt deltog 15 juniorer i träningarna.

Juniorerna har varit i stort behov av ett omklädningsrum och detta åtgärdades 
i och med att ett av rummen uppe på Paviljongens vind städades upp av en 
grupp aktiva föräldrar. Rummet målades under hösten och till säsongen 2022 
skall det ännu inredas med bänkar, knaggar och torkställning. 

Kappseglingsarrangörer har det varit svårt att få tag på, och situationen har 
varit den att en och samma arrangör ställde upp på alla ASS arrangör turer 
för Ursuit cup. Här skulle juniorkommittén gärna se flera juniorföräldrar samt 
andra seglingsintresserade ställa upp för att hjälpa i arrangemangen. 
 
ASS jolleskola arrangerade i juni tre nybörjarkurser och en fortsättningskurs. I 
augusti ordnades en nybörjarkurs.. Dessa kurser samlade totalt ca. 50 deltagare. 
Trots corona epidemin fylldes många av sommarens kurser och det verkade 
som om många ville prova på en ny hobby och efter avlagd kurs också fortsätta 
med träningsverksamheten.

Klubbverksamhet, möten och fester

Vårmötet hölls den 17.3.2021. Eftersom situationen med Corona epidemin 
var så illa vid mötets tidpunkt arrangerades det virtuellt via Teams. Höstmötet 
hölls den 10.11.2021 i restaurang Tenlén på Åbo Båtvarv. Intresset för mötet 
var stort. Deltagarna åt gemensam middag i restaurangen och efter mötet 
berättade Eero Lehtinen om sina seglatser runt jorden.

Flagghissningen och -halningen arrangerades detta år i samband med sjö-
sättningen den 8.5.2021 och båtupptagningen den 9.10.2021. Festligheterna 
ordnades endast utomhus på grund av Corona epidemin. Klockan 12 var det 
paus i båtlyftet för att hissa/hala flaggan. Alla deltagare skålade med bubbel 
och blev sedan bjudna på korv. Speciellt flagghissningen samlade en stor 
mängd deltagare.
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Klubbhuset

Klubbhuset är landmärket man lämnar akter ut när man hissar seglen mot 
Erstan och välkomnar en då man igen förtöjer båten. Denna ärorika byggnad 
vill föreningen upprätthålla för att bjuda medlemmarna en plats att umgås och 
njuta av mat och dryck i den vackra solnedgången Beckhomen har att erbjuda. 
Klubbhuset fungerar främst som uthyrd lokal till krögarna, ASS Champs, vilka 
bedrivit verksamheten nu i de senaste 5 åren. Förutom restaurang verksamhe-
ten används klubbhusets utrymmen för medlemmarnas och tävlingskomiténs 
förvaring och även starkare för att stöda juniorverksamheten.
Främst är det i föreningens intresse att upprätthålla byggnadens tekniska 
kondition men även utvidga krögarens möjligheter att erbjuda goda förutsätt-
ningar för restaurangverksamhet. Förutom krögaren har det redan gjorts och 
i framtiden även mera upprustning av diverse utrymmen.
Under verksamhetsåret har vi med hjälp av talko och externa entreprenör rusta 
upp den förfallande stenmuren som fungerar som fundament till klubbhuset 
och den nordliga terrass delen. Makadamet böts ut till glaskross, de stora 
granit blocken radades om och förtöjdes och dränering av ytvatten och takets 
regnvatten säkerställdes. På detta stadiga botten byggdes det en fortsättning på 
den vackra träterrassen som färdigställdes året innan. Allt detta omringas av 
ett trästaket enligt föreskrifter som säkerställer gästernas och medlemmarnas 
säkerhet. 
I och med vägarbeten på sjöfarare- och valfångaregatan beslöt styrelsen att 
förnya asfalteringen som leder ner från valfångaregatan till hamnområdet. 
Det gamla ytskiktet var i väldigt dålig kondition på grund av hög ålder och 
påfrestningar av ytvatten och frekvent användning av medlemmar.
Tidigare har klubbrummet aktivt använts av juniorverksamheten som i sig 
fungerat men inte varit optimalt. Med talko krafter städades vindsvåningen 
upp från en massa bråte och rustades upp baserat på juniorernas behov. Detta 
arbete fortsätter då verksamheten igen drar igång nästa säsong.

Hamnen

Under sommaren fanns totalt 64 båtar i hamnen och under vintern 53 båtar, 
vilket är flera än tidigare år. Användningsgraden av platserna i hamnen och 
vinterförvaringen är nästan så hög den kan bli med de faciliteter vi har i dagens 
läge. Under hela sommaren fanns det några platser för gästbåtar och även de 
användes mera än tidigare somrar. 
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Arbetet i hamnen sköttes detta år i talkogrupper. Alla båtägare var uppdelade i 
grupper som hade olika uppgifter. Konceptet har visat sej vara fungerande och 
fått god respons av båtägarna. Koordineringen av arbetet sköttes av hamnkom-
mittén med Jarkko Knuutinen och verksamhetsledaren Sara Huldén i spetsen.
På våren byggdes hamnen ihop med hjälp av Rannikon Rakennus ja Kuljetus, 
Pekka Ahonen Oy. Pontonerna, gångbroarna, pålarna och bryggorna sattes på 
plats. Nya rephållare tillverkades och installerades.
Under vintern hade den stora fasta bryggan gått sönder av isens kraft. På våren 
öppnades bryggan och förstärktes med en genomgående vajer. Också ett trasiga 
gångjärnet på gångbron reparerades. 
Vid jollestranden har det tidigare funnits en smal brygga. Denna sommar 
införskaffades en bredare pontonbrygga som installerades för att bättre betjäna 
jolleseglarna.
Hamnens sjösättningsramp har tidigare haft grusbotten. Underlaget har gett 
dåligt fäste för bilen som dragit trailern. Under hösten skapades ett betongele-
ment som sattes på plats i samband med att vägen till hamnen asfalterades. Före 
asfalteringen installerades skyddsrör för el- och vatten kablar från paviljongen 
till hamnen.
Ett nytt brygghus beställdes som element och byggdes ihop i hamnen som 
talkoarbete. Brygghuset är i samma stil som paviljongen, planerat av arkitekt 
Rickard Ramberg. Brygghuset finns nu på den fasta bryggan och finns till som 
förvaringsplats för de verktyg som behövs i hamnen, samt andra förnödenheter.
Bevakningen av hamnen sköttes som talkoarbete av båtägarna. Varje båtägare 
hade en nattvakt i hamnen.

Utehamnarna på Marholmsudden, Tjuvö och Lammkläppen

Från och med detta år tog Manne Carla över uppdraget som uthamnskom-
mitténs dragare. Hela kommittén har jobbat väldigt hårt för att rusta upp våra 
båda uthamnar. Flera talkon har ordnats.

Hela ASS tomt på Tjuvö har fått ett ansiktslyft. Stugan har städats upp, bastuns 
vattenbehållare har bytts ut, nya bojar satts ut, ett nytt skjul för verktyg byggts, 
en ny flaggstång har satts upp och mycket mera. 

I slutet av säsongen åkte en del av kommittéen ut till Lammkläppen för att 
under en dimmig helg bygga nytt tak på dasset. Det gamla taket hade sagt upp 
kontraktet redan för några år sedan.
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I och med ansiktslyftet av uthamnarna har också intresset för att besöka dem 
ökat. Det är nu lättare att ta iland på Tjuvö och faciliteterna på båda ställena 
är betydligt bättre. Kommittéen har även stora framtidsplaner för hamnarna.

Administration och information

Verksamhetsledaren Sara Huldén ansvarar för information och administration. 
Informationen till medlemmarna har i huvudsak sköts via månatliga medlems 
e-post, Facebook, Instagram och via sällskapets hemsidor. En årsbok har 
publicerats för sällskapets medlemmar.

Utmärkelser och vandringspris

Följande personer har tilldelats vandringspris på höstmötet:

Optitrophy pokalen   Amanda Carlstedt
Pelles juniorpokal   Casimir Granvik
Årets seglare    Mikael Lindberg
Villes 50 års kanna   Seppo Kaskimäki
Björn Lindfors Lyspokal   Esa Mach
TPS kipparituoppi   Hanna Haaksi
Kommodor Markus pokal för estetik Cyril von Rettig

 ☐ Beckholmens mur. 
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 ☐ Sopsortering. 

 ☐ Brygghus. 
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Stoj seglingen
Kölbåt  Esa Mach
Laser  Kaj Lindfors
Zoom  Ossi Lehti
Optimist Amanda Carlstedt

ASS kappseglingsbanor  Familjen Carla

Kappseglingsmärke i silver Esa Mach

Följande personer har tilldelats ASS förtjänsttecken:

  Elisabeth Björkqvist
  Manne Carla
  Hasse Karlsson
  Jarkko Knuutinen
  Kari Salminen
  Ulla-Stina Salminen
  Jarkko Sjöblom
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Ekonomi

Räkenskapsårets resultat för år 2021 visar en vinst på 2 573,85 €. 

Summan av främmande kapital minskade från 24 847,35 € år 2020 till 16 
501,70 € år 2021. Skulder från kreditinstitut minskade från 17 362,04 € år 
2020 till 10 234,00 € år 2021. Lånen har amorterats enligt plan. Fastigheten 
Marholmsudden (Tjuvö) är pantsatt som säkerhet för lånet.

År 2021 har investeringar  vid Beckholmen samt Tjuvö aktiverats för ett värde 
av 31 075,97 €.
Aktiverade poster har avskrivits planenligt med totalt 4 396,22 €.
 
Kundfodringar från åren 2014-2020 har nedkrivits totalt 18 248,10 €. Ca 7000 
euro av denna summa är direkt kreditförluster och resterande delen är inbetalda 
kundfodringar som felbokats som intäkter tidigare år.

Lagervärdet på ASS artiklar uppgår till 10 053,89 €.

 ☐ Lammkläppens dass. 
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MiNNesorD till ”jAffA” 

f. 25.8.1933 – d. 8.2.2022

Hedersledamoten och tidigare hamnkaptenen Clas Edvard Javén har nu pas-
serat bortom horisonten. Vi alla minns honom som ”Jaffa”. 
Airisto Segelsällskap får tacka Jaffa för den stora insatsen han gjorde, han var 
en verklig arbetsmyra. Vi skulle inte ha vår fina hamn på Beckholmen utan 
alla Jaffas talkotimmar. Familjen betydde mycket och jag är säker på att Terttu, 
Jasmin, Olle, Curt, Tom, de 7 barnbarnen och släkt och vänner fått lära sig en 
hel del sjövett av Jaffa. Han kände oerhört många människor och för honom 
var gemenskapen alltid viktig.
Om sommarentill stor del  gick ut på båt- och hamnliv, så använde Jaffa vintern 
till att planera hamnen med hjälp av rutpapper. Det var viktigt att få den hela 
tiden växande flottan av båtar att rymmas in i hamnen. 
Jaffa var hemma från Karleby och flyttade via Vasa till Helsingfors där han 
började jobba för Fiskars. Till Åbo kom han på specialuppdrag för att ”fixa” 
Fiskars varv.  Han kom att behålla den på varvet byggda Finnsailer 35:an 
”Jasmin” i hela sitt liv. Varvet låg vid Fyrstranden och därifrån gick på den 
tiden en pontonbro direkt över till Hirvensalo, så det var lätt att direkt efter 
jobbet gå till Beckholmen och jobba i hamnen sent in på kvällen. Jaffa blev 
senare företagare och sålde specialoljor genom sitt bolag Jatec. Här hjälpte det 
att ha en stor vänskapskrets. 
Jaffa gick med i Airisto Segelsällskaps styrelse år 1974, först som ordförande 
för motorbåtssektionen för att sedan år 1979 ta över som hamnkapten, denna 
post höll han sedan ända tills år 2009. Under dessa 36 styrelseår hann 7 kom-
modorer komma och gå och det säger en hel del om hur engagerad Jaffa var. 
Det var inte bara hamnen som var viktig för honom vilket man än idag ser 
ute på Tjuvö och Lammkläppen. Midsommareskadern var också ett årligen 
återkommande evenemang liksom besöken i Innamo. Sällskapet kallade Jaffa 
till hedersledamot år 2005. Förutom Airisto Segelsällskap var Jaffa också mycket 
aktiv inom Svenska Klubben i Åbo. Han var nog med på så gott som alla 
klubbaftnar och besök som gjordes. 
Nästa gång vi är på Beckholmen och tittar in i  Jaffas skjul, när vi seglat till 
Tjuvö och promenerar längs med Jaffas aveny eller då vi besöker en klubbafton 
på Svenska Klubben ska vi tänka på vad Jaffa skulle ha gjort om han var där 
just då . 
I ljust minne bevarad, 
Markus Blomquist, ex-kommodor
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tiMo fleMiNg

10.12.1946-1.9.2021

Vår medlem, Timo Tapani Fleming har seglat vidare i solnedgången. Vi kom-
mer ihåg Timo som en trogen kappseglingsdomare. Timo har dömt många 
ASS tävlingar, bland annat Allmoge kappseglingen, Airisto Regattan och 
Midsommar eskadern. Den sista tävlingen han dömde var vår 150 års regatta.

Timo var domare på både nationell och internationell nivå. Listan på kapp-
seglingar han varit domare på är lång. Gotland Runt, Suursaari race, Helsinki 
Tallinna race för att bara nämna några. Medan han var bosatt i Hamburg dömde 
han stora kappseglingar som Kieler Woche och många andra runt om i Europa.

Timo har fört sin kunskap vidare genom att utbilda domare medan han satt i 
ISAF och  Segling och båtsport förbundets styrelse.

Under somrarna seglade Timo tillsammans med sin fru Kirsti och goda vänner. 
Vanligen njöt de av Åbolands och Ålands skärgård. Kappseglingarna som Timo 
dömde styrde ändå ofta deras rutt.

I sommar när de kappseglingar Timo dömt arrangeras, skänker vi honom en 
stund av åtanke.

 

FLAGGHISSNING 
 

FLAGGHALNING 
 

7.5.2022 

14.10.2022 
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NyA segliNgsMöjligHeter i forMeN AV 
zooM-jollAr 
Skillnaden mellan en optimistjolle och de typiska efterträdande jollarna så-
som laser eller e-jolle kan kännas ganska stor. När man precis vuxit sig ur 
optimistjollen kan det vara ganska krävande att ta sig seglandes vidare i de 
större jolleversionerna. Eller så är man en nybörjarseglare som snabbt inser 
att optimistjollen helt enkelt är för liten för att seglandet ska vara roligt. 
ASS har länge haft det problemet att det inte fanns lämplig jolle för de som 
var för stora för optimisten men för små för exempelvis lasern. Här kommer 
zoom8-jollen med i bilden. Zoom8-jollen är specifikt designad som en jolle 
som ska fungera som ett mellansteg mellan optimistjollen och större, mera 
fysiskt krävande jollar såsom till exempel laser och e-jolle. Zoomen möjliggör 
rolig segling för de som befinner sig i ”gapet” mellan jollar.
Våren 2021 införskaffades därför 3 splitternya zoom 8 – jollar. Upphämtningen 
skedde i Helsingfors och under hemresan blev det även bekräftat att jo, visst 
ryms det 3 st. zoom-jollar inklusive diverse annan nödvändig utrustning 
inpackat i en medelstor paketbil.
Under sommarens kurser var dessa zoomar i flitig användning. Såväl nybörjare 
som lite mer erfarna seglarna kunde alla njuta av splitternya zoomjollar. Med 
sitt rundade botten och med en segelyta på 4,9 m2 (jämfört med optimis-
tens 3,5 m2) erbjuder den en ny och rolig, men ändå inte alltför krävande 
seglingsutmaning.
Vi ser fram emot en seglingssäsong där många får testa på och uppleva tjus-
ningen med dessa jollar. Man får lov att komma ihåg att zoomen passar även 
utmärkt för de lite mindre vuxenseglarna. Själv ser jag även fram emot seglings-
säsongen med eventuella seglingsturer (och kanske simturer) med zoom-jollen.
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Frågor?
0400 620 524 / kansliet@airistosegelsallskap.fi

Jollekurser
2022

€
€
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ASS Seglingskurs
Kom med och lär dig segla i skärgården.

Plats
ASS Beckholmen (valfångargatan 10, 20900 Åbo)

Pris
Medlemmar 150€, övriga 160€

Anmälan
www.lyyti.in/Seglingskurs2022

Frågor
Mikael Lindberg

0440281342
mikael.lindberg97@gmail.com

16.5 Teori
17.5 Segling
19.5 Segling
20.5 Segling
Klockan 17-21

Tid
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En bild säger mera än tusen ord.
Med vilken karta vill du hellre segla här?

I Miniskärgårdar-boken är specialkartor ca 25 gånger större än på sjökort. De 
är klart noggrannare än de officiella sjökorten. Specialkartorna är ritade på 
basen av en kombination av terrängkartan, sjökortet och Lantmäteriverkets 
flygfoton samt eventuella satellitbilder. Den preliminära skalan är ca 1:10 000. 
Från de finska sjökorten fattas ofta djupkurvor för grunt område (tre meters 
kurvan) och massvis av farliga undervattensstenar. I tillägg finns en del av de 

 ☐ Ett utklipp från det finska sjökortet D 701, skalan 1:50 000.

MeD VilkeN kArtA Vill Du Hellre seglA Här? 
Nu kAN Du VäljA.

 ☐ Det samma området från den nya Miniskärgårdar-boken, skalan ca 1:10 000.
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märkta stenarna 
på fel plats på sjö-
korten. Då man 
kör båt är det bra 
att på förhand 
veta om möjliga 
grundområden 
på rutten så att 
man kan förbe-
reda. Det är inte 
många saker som 
är obehagligare 
ombord än att 
oförväntat obser-
vera att vatten-
djupet minskar 
hotande. Ännu 
obehagligare är 
naturligtvis att 
köra på en sten 
på ett ställe där 
sjökortet visar 
att det säkert är 
djupt. För att 
skepparen inte 
hela tiden ska 
behöva köra 
med hjärtat i 
halsgropen har 
vi på dessa kartor försökt samla alla stenar och grundområden som vi hittat.
Turun Partio-Sissit ry är ett 105-årigt ungdoms sällskap och en ledande 
sjöscoutkår i Åbo. De senaste 43 åren har scoutkåren publicerat den Stora 
Hamnboken-serien. De ”blåa hamnböckerna” är väl kända bland båtfolk och 
är den bästa källan med information om båthamnarna i Finland. Kåren har 
också gjort Svenska Kryssarklubbens årsböcker ”Åbo skärgård och finska 
Bottniska viken” 2014 och ”Finska viken och Saimen” 2019. 
Då den första SXK årsboken gjordes hösten 2013, så visade bokens arbetsgrupp 
några egna specialkartor till SXKs kanslichef Per Berkhuizen. Han tyckte, 
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att de var intressanta och frågade om det fanns planer att publicera dem. 
Tillsammans med SXK påbörjades ett gemensamt EU projekt om Finska och 
svenska genvägar. Projektet blev massivt, men på grund av för stora kostnader 
och EUs byråkrati, så lämnades ansökan aldrig in. Arbete fortsatte på de finska 
vattnen och resultatet blev Stora Ruttboken, som publicerades 2017.
Nu är den ännu vidareutvecklade ruttboken färdig och går under namnet 
Miniskärgårdar. I boken finns 100 noggranna specialkartor och detaljkartor 
från Skärgårdshavet samt västra Finska viken. På området finns många ställen, 
där djup uppgifter saknas helt. På dessa kartor har vi med hjälp av flygfoton 
ritat riktgivande djupkurvor. Med dem är det möjligt att segla i krångliga och 
grundfyllda skärgårdsområden där djupmätningar är bristfälliga.
Det bästa med kartorna är – fast man får kanske inte säga det högt – att när 
man gör dem påträffar man nästan alla de talrika små felen och bristerna i 
sjökorten utanför farlederna. De viktigaste avvikelserna har naturligtvis rap-
porterats till Traficom.
Med hjälp av flygfoton kan egna djupkurvor preciseras i två grupper: ett farli-
gare grunt område (ungefär under 2,5 – 3 m djup) och ett segelbart grundare 
område (där bottnen just och just kan urskiljas på flygfoton, ca från tre till fem 
meter). Nästan alla områden grundare än fem meter syns klart på flygfoton, 
medan endast en bråkdel av grundområdena nära sex meter syns.
Utanför farlederna är sjökortets djupinformation (stenar, djupkurvor och 
djupsiffror) huvudsakligen i noggrannhetskategorin ”betydande avvikelser 
kan förekomma” eller ”data outvärderade”. På dessa områden är nogrannheten 
i Miniskärgårdar-bokens specialkartor klart bättre. Med hjälp av dem är det 
möjligt att segla i krångliga skärgårdsområden fyllda av grund, där djupmät-
ningar är bristfälliga. 
Dessa kartor har ritats under de senaste fem åren och därför finns det små 
skillnader mellan dem i presentationssätt. Detta torde inte vara ett hinder för 
deras användning. De är inte 100 % felfria, men det har i alla fall varit vår 
strävan. Jäkligt bra är de i alla fall!
Rutter lämpliga för båtfarare har adderats efter noggrant  övervägande. En 
del av naturhamnarna har också presenterats i Stora Hamnboken -serien eller 
Sailmate -applikationens hamnbeskrivningar. Tilläggsinformation kan lätt 
erhållas från flygfotot över Kartplatsen eller Paikkatietoikkuna.
Var och en av de 50 489 stenarna i detta verk har vi själva egenhändigt hittat och 
de syns alla på flygfotot, men risken finns förstås att någon inte blivit utmärkt. 
Om ett nytt icke utmärkt grundare område har hittats, har man inte gissat ett 
djupvärde för området. Djupkurvan är då det enda och bästa estimatet. 
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Kvaliteten på flygfotot för att hitta stenar och grundområden är utmärkt på 
nästan alla områden i denna Miniskärgårdar-bok. Endast i den östra delen av 
Ingå skärgård syns bottnen dåligt, endast ner till ca två- tre meter. På detta 
område baserar sig den röda streckade linjen huvudsakligen på sjökortets sex 
meters djupkurvor och justeringar i dem. 
På sjökorten kan ställvis sten- och djup uppgifter förekomma, som är uppenbart 
i konflikt med information som syns på flygfotot. Dessa är bl.a. felaktigt ut-
märkta små skär och stenar, som klart fattas i naturen. Några osäkra sten- eller 
djup uppgifter har antecknats med rött. I tillägg accentueras väsentliga fel med 
en gul ring runt utmärkningen. 
Grundområdena på dessa kartor är inte alltid på samma plats som på sjökortet. 
Men de finns i alla fall och det är skäl att undvika dem alla. Den bästa nyttan 
av boken får man när man på förhand bekantar sig med det resmål som står i 
tur. Ett bra sätt är t.ex. att med hjälp av boken rita den planerade rutten färdigt 
på sjökortet. Då är det lätt att följa hur den egna resan framskrider och man 
kan minska de oförväntade situationerna.
Den största delen av kartorna har ursprungligen gjorts för eget bruk. Så små-
ningom och med kontinuerliga förbättringar. I bakgrunden fanns en önskan att 
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ännu få uppleva något alldeles nytt i skärgården och en vilja att kunna besöka 
ställen man inte tidigare vågat röra sej på. Erfarenheterna från arbetet med 
den Stora Ruttboken och den uppmuntrande responsen gav den erforderliga 
motivationen att sträva till något ännu bättre. Även om själva ritandet av 
kartorna varit en enmansshow har det behövts en stor grupp andra frivilliga 
talkodeltagare för att säkra användbarheten och tillförlitligheten i kartorna. 
Denna bok är inte avsedd för navigation. För det finns de officiella sjökorten. 
Från bokens kartor fattas bl.a. undervattenskablar och de mesta av sjökortens 
djupsiffror. Bokens uppgift är att komplettera sjökorten på grunda, svårtillgäng-
liga områden med varierande djupförhållanden. Den ger rikligt med behövlig 
tilläggsinformation, utan vilken man inte bör röra sig på dessa områden.
Må slutresultatet tala för sig.
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sÅHär lätt är Det är Det Att bytA till 
giftfriA MeDel för Att HÅllA bÅtbottNet 
reNt
Text: Håll Skärgården Ren rf

Vill du sluta behandla din båt med skadliga bottenfärger? Giftfärgerna föro-
renar miljön och deras användning kommer att begränsas avsevärt under de 
kommande åren.
I de nuvarande giftfärgerna finns zink och koppar som är skadliga för Östersjön. 
Ämnena är även skadliga för båthamnens mark och sedimentet i hamnbas-
sängen. Det är inte heller mera ekonomiskt att måla båtens botten eftersom 
det inte blir dyrare att till exempel tvätta bottnet några gånger under säsongen. 
De alternativa, giftfria färgerna förlorar inte i effektivitet jämfört med giftfär-
gerna. Det lönar sej att bekanta sej med de giftfria färgerna direkt, eftersom 
reglerna gällande färgerna kommer att bli strängare på EU nivå inom nära 
framtid .Det lönar det sej alltså att redan nu byta till andra alternativ. När de 
nya reglerna kommer i kraft ingår också tvätt av botten med giftfärg, samt 
borttagande av färgen i dem. 
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Gör såhär:
1. Slipa bort den gamla giftfärgen från bottnet. Om du gör det själv, kom 

ihåg att använda slip-dammsugare så att färgen samlas in och kan föras 
till sopsorteringen.

2. Istället för giftfärgen kan biocidfri färg användas. Den hårda ytan som 
färgen skapar skyddar bottnet och gör det lätt att hålla bottnet rent. Botten 
som är målat med biocidfri färg behöver tvättas under säsongen.

3. Vanligen är behovet av bottentvätt två till tre gånger under en säsong, 
ibland kan en gång räcka. Hur växtligheten fastnar på bottnet beror även 
på hur länge båten är i havet. En liten båt kan lyftas emellan och förvaras 
på trailer. 

4. Följ med din båts botten under sommaren när havstulpanerna börjar sätta 
sej. När larverna börjar ta fast i båten lönar det sej att borsta bort dem före 
de hårdnar. För Håll Skärgården Ren medlemmar finns en tjänst “Rocco-
tjänsten” som per SMS meddelar när havstulpanerna börjar sätta sej i 
skärgårdshavet. Bekanta dej med Rocco-tjänsten: www.hallskargardenren.
fi/sv/salle-tjanster/rocco-tjansten

5. Kom ihåg att användningen av giftfärg är förbjuden i insjöarn och behovet 
av dem minskar också när man åker norrut. Läs alla ämnens bruksanvis-
ningar och begränsningar noggrant.

6. Bekanta dej med de biocidfria färgerna på Håll Skärgården Rens nätsida: 
hallskargardenren.fi/sv/miljoinformation/giftfritt_vattenliv

 
Segla snyggt - bli medlem i Håll Skärgården Ren och sök upp den närmaste 
Sälle-servicestationen på kartan!
Förutom giftfritt båtliv påminner också Håll Skärgården Ren om att våra 
vattendrag inte skall övergödas eller skräpas ner. Föreningen erbjuder vatten-
besparande Roope-tjänster för alla som rör sej till havs. Det finns totalt cirka 
200 Roope-serviceställen på Finska vattenområden, och dessa inkluderar av-
fallssortering, torrtoaletter och sugtömningsstationer för toalett avloppsvatten.
Sälle-servicen och deras underhåll finansieras av Håll Skärgården Ren med-
lemsavgifterna. Genom att bli medlem i Håll Skärgården Ren understöder du 
vårt hav och har tillgång till alla tjänster: https://www.hallskargardenren.fi/sv/
om_oss/bli_medlem. Medlemskapet kostar endast 35 € per år.
Du kan se alla Sälles tjänster bekvämt på den mobilanpassade Sälle-kartan: 
sallekarta.fi/map. På sälle-kartan kan du filtrera olika sökresultat, för att hitta 
den tjänst du behöver. Sugtömningsstation, en hamn med bioavfallsinsamling 
eller till exempel en diskplats. Lägg till Sälle-kartan på telefonens startskärm 
innan du kastar loss från bryggan!
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ArC jANuAri 2022

Att segla över Atlanten är en dröm för många seglare. Den drömmen blev 
sann för oss, Daniel Lähde och Otto Trapp, i januari 2022 när vi deltog i ARC 
January 2022 från Gran Canaria till Saint Lucia. 

Förberedelserna inleddes redan i mars 2021 då vi lagt ut en intresseanmälan på 
ett seglarforum. Det tog inte länge före vi blev kontaktade av belgaren Ludwig 
Hoogstoel. Efter några teams-möten blev det klart att vi fick chansen att komma 
med på ARC på hans båt Ataraxia - en Etap 46. Före själva ARC bekantade 
vi oss med båten under en 5-dagars förflyttningsseglats från Estepona (norr 
om Gibraltar) till Lanzarote och upprätthöll regelbunden kontakt gällande 
planeringen för det stora äventyret. 

Vi anlände till Gran Canaria den 5 januari för att delta i alla förberedelser som 
behövde göras före vi kunde kasta loss. Det som var mest arbetsdrygt var såklart 
att fundera över mat och dricka för den kommande månaden. Det var viktigt 
att se till att maten håller och framför allt ryms med ombord. När vi den 9 
januari kastade loss och körde ut från hamnen med ASS vimpel upphissad var 
det en surrealistisk känsla. Här skulle vi nu bo under den kommande månaden 
utan många bekvämligheter som man till vardags tar för givet.

Den första dagen var sjögångsmässigt värst. Vi kryssade längs gran canarias 
kust och flottan på 45 båtar var fortfarande någorlunda samlad. Till natten 
(då vi befann oss vid Gran Canarias södra spets) började flottan skingras. 
Vår plan var att segla söderut med kursen mot Kap Verde, för att sedan vika 
av västerut för att haka på passadvindarna. Vi upplevde väldigt tama vindar 
under hela första veckan så vi använde största möjliga segelyta bestående av 
storsegel och Code Zero. Till nätterna bytte vi ofta Code Zeron mot en vanlig 
genua för att inte riskera att den slits sönder av en oförväntad squall (atlantisk 
regn- och vindby). Efter sju dagar såg vi tydligt Kap Verde på babord sida, 
vilket indikerade att vi snart skulle byta kurs.

“Om det inte är tråkigt så är ofta något på tok”

Efter ca en vecka ute till havs började redan rutinerna forma sig. Dygnet var 
uppdelat i sju vaktpass där nattpassen var 3 timmar och dagspassen 4 timmar, 
vilket innebar att man inte hade samma pass två dagar i rad. Dagarna flöt mer 



47

och mer in i varandra och man började sakta men säkert tappa uppfattningen 
om vilken veckodag det var. Vårt rullande vaktsystem möjliggjorde en del 
omväxling i dagarna, som annars var innehållsmässigt väldigt lika sinsemel-
lan. Små saker som ett napp på fiskespöet, sikt av en annan båt, ett parti yatzy 
eller en oförväntad vindpust fick snabbt överdrivet entusiastiska reaktioner 
av besättningen. Att det stundvis blev långtråkigt var trots allt ett tecken på 
att allt var okej. 
 

Under dagarna var det ofta väldigt varmt, så man sökte sig till skuggiga platser. 
Då man inte var på vakt passade man på att tex. vila/sova, äta, fiska, läsa, träna, 
skriva dagbok eller bara sitta ute och stirra ut över havet. De milda vindarna 
kombinerat med de långa vågorna resulterade i att vi stundvis hade problem 
med att få bommen att hållas ute och att få vindrodret (Hydrovane) att fungera 
korrekt. Att försöka trimma segel för att fånga den lilla vind vi hade var också 
en sak som kontinuerligt sysselsatte oss under resan.  

Trots att största delen av sträckan präglades med lätta vindar (mellan 5-7m/s) 
så fann vi oss också i situationer med hårda vindar. Det kändes verkligen som 
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att det var “allt eller inget” då vi under samma dygn kunde ha rejäla squall-
stormar och totalt stiltje. Särskilt på nätterna verkade det i regel blåsa mera, 
och det var ofta då som överraskningarna uppstod.  

Nattseglandet i allmänhet var häftigt och stjärnhimmeln blev mer och mer 
bekant. Efter en tid kunde man redan med hjälp av stjärnorna försäkra sig 
om att man var påväg mot någorlundar rätt kurs. Under den senare halvan av 
resan seglade vi endast med kompass och stjärnorna under nätterna för att 
spara på elektriciteten.  

Den 15:e dygnet var kanske ett av de mest händelserika. Vi hade hela natten 
varit omgivna av en storm som medförde blixtar och åska. Först var man lite 
spänd och till och med rädd men det enda vi kunde göra var att acceptera 
läget och se till att segelytan motsvarade förhållandena. Senare kunde man till 

 ☐ Firandet av att vi endast har 1000 nm kvar
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och med njuta av ovädret och blixtarna som lyste upp natten som strobljus. 
Morgonen efter stormen var så pass lugn att fick vi ta ett dopp mitt ute på 
Atlanten (N17 W40), något som vi båda sett framemot.

Utmaningar till sjöss
Under en lång seglats som denna möter man oundvikligen på problem i något 
skede. Som tur råkade vi inte ut för några större olyckor, men mindre problem 
stötte vi på fastän vi gjort noga förberedelser och minimerat riskerna. Ett löst 
schackel ledde till att upphalet för spinnakerbommen drogs upp för masten. 
Vi måste hissa upp Ludwig (den lättaste av oss alla) för att dra ner repet. Efter 
en natt med frisk vind märkte vi att rullgenuan inte rullar varken ut eller in. 
Då måste vi mata ut genuan för hand, ta ner seglet, lägga om rullinan för att 
sedan hissa upp genuan igen. Detta var inte en lätt manöver i de stora vågorna 
som kom från lågtrycket i norr. När vi kom i land märkte vi dessutom att 
schacklet till stödvajern för bogspröten nästan böjts av helt och hållet. Som tur 
brast inte schacklet under passagen eftersom det skulle ha gjort bogspröten, 
och således Code Zeron, oanvändbar. Samtidigt fick man åter en gång inse 
hurdana massiva krafter segelbåtar och alla delar utsätts för.

Land i sikte

Efter 24 dagar ute till havs, sent in i natten, såg vi ljusen från Saint Lucia och 
Martinique. Känslan var obeskrivbar. Samtidigt som vi alla var väldigt ivriga 
över att korsa mållinjen och stiga iland insåg vi att äventyret nu kom till sitt slut. 
När vi närmade oss öarna började vi se andra båtar och höra VHF-trafiken. 
Tävlingsarrangörerna kallade på oss när vi rundande Saint Lucias norra udde 
och en fotograf i en liten RIB kom ut för att fotografera oss när vi korsade 
mållinjen. När vi tog i land i Rodney Bay Marina blev välkomnade med lokala 
delikatesser: rom och frukter. Välkomstkommittén gratulerade oss och frågade 
mycket om seglatsen, men för oss var det helt enkelt så absurt att se andra 
människor och att stå på fast mark att det var svårt att ta in allt. Att glädjas 
över någonting så normalt kändes samtidigt både högtidligt och vardagligt.

Väl framme fick vi i några dagar njuta av den karibiska värmen samt naturen, 
kulturen och maten på Saint Lucia innan flyget hem. Vi tog även tillfället i akt 
att utbyta vimplar med lokala segelsällskapet i Rodney Bay. Så nu pryds Yacht 
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Cluben där av ASS färger. Samtidigt är det ett bevis på finsk seglingstradition 
och -kunskap. Vi märkte flera gånger under resan hur bra våra praktiska 
kunskaper ombord är, tack vare oändliga slag, gippar och andra manövrar 
bland skär och kobbar i Åbolands utmanande skärgård.

När de flesta båtar kommit i land var det dags för prisutdelning och avslutnings-
ceremoni. Till vår egen överraskning blev vi andra i vår klass efter korrektions-
tiderna, något som vi tog glatt emot. Fastän ARC i princip är en tävling, är det 
ändå till största del ett äventyr och en gemensam upplevelse. Att lära känna 
de andra besättningarna, att umgås och dela berättelser med människor som 
varit närmast en själv under den senaste månaden var en underbar avslutning 
på en dröm som blev sann.

 ☐ Nöjd skipper och besättning efter prisceremoni.
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Mustfinnö 18-19.9

FinRating 1
1 FinX Xp38 Timo Kairama TPS
2 Windrose Dehler 34 DD Henrik Sandholm ASS
3 Dat vor et X-332 Esa Mach ASS
4 Vixen X-35 Valtteri Skovbjerg TPS
5 Tempo Arcona 340 Eero Heino TPS
6 Iroquois Int 8mR Hasse Karlsson ASS

FinRating 2
1 Milou Haj 2000 Seppo Kaskimäki ASS
2 Maverick J/24 Kalle Dahl TPS
3 Alkaid Bleu Elan 333 Jarno Fahlbom TPS

Airisto Classic regatta – Baltic Classic Masters, 23-26.7

Int 5mR 
1 Barbro Edu Lehtinen ASS 
2 Blåvinge Janne Timonen EMK 
3 Lina Alina Sippolainen ASS 
4 Marianne Joakim Håkans ASS 
5 Carola Pirkka Leino ASS 

5.5 M    
1 Trial Ville Harkke TPS 
2 Skylark Filip Blomquist ASS 

Int 6mR    
1 TOY Juha Salonen IPS-ISS 
2 Antje Tom Jacoby HSS 

8mR
1 Sphinx Antti Toukolehto ASS 
2 Andromeda Max Nordluns HUS 
3 Iroquois Hasse Karlsson ASS 

kAppsegliNgsresultAt 2021
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Airisto Classic Archipelago
1 Filou SPS Pekka Ervamaa EM
2 Kismet Tapio Saavalainen SPS
3 Tosca Heikki Häyhä HSS
4 Alhena Davide Lamparelli ASS
5 Navigator Oskar Lindberg Scoutseglarna
6 Ihana Christina Seppo Sjöblom UPS
7 Mayflower Yrjö Rossi HSS
8 Albertina Deniss Lazarevs KYC

Gullkrona segling
1 Iroquois Hasse Karlsson ASS
2 Sphinx Antti Toukolehto ASS
3 Filou SPS Pekka Ervamaa EM
4 Tosca Heikki Häyhä HSS
5 Alhena Davide Lamparelli ASS
 Kismet Tapio Saavalainen SPS

STOJ segling 9.9 

Kölbåtar
1 Dat vor et Esa Mach
2 Star Mikael Lindberg
3 Rán Scoutkåren pojkarna
4 Milou II Karri Kiiskinen
5 Windis Mikael Huldén
 Braxen Alexander Fageström

Optimistjollar
1 Amanda Carlstadt
2 Ted Holmström
3 Marcus Lindfors
4 Oscar Ahlskog
5 Stella Sandqvist
6 Edward Lagerlöf
7 Matilda Öhman
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Zoom
1 Ossi Lehti
2 Emil Krogell
3 Max Westerlund

Laser
1 Kaj Lindfors
2 Casimir Granvik
3 Alex Walton Smids
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Pyytinkari 18.06- 19.06 

FR3
1 dat wor et Esa Mach ASS
8 deltagare

Viittakari cup 25.05- 31.08

FR 1
3 dat wor et Esa Mach ASS
6 deltagare

FR 2
5 Milou Seppo Kaskimäki ASS
11 deltagare

Airisto Regattan 14-15.8.

505
8 Kaj Lindfors ASS 
9 deltagare

Star
2 Mikael Lindberg ASS 
4 deltagare

Laser Radial
3 Casimir Granvik ASS 
4 Alex Smidslund Walton ASS 
4 deltagare
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Ursuit cup 12.05 - 15.09

Laser Radial
1 Casimir Granvik ASS 
2 Alex Smidslund Walton ASS 
3 deltagare

Zoom 8
   

Optimist
5 Marcus Linfors ASS 
8 Hugo Carlstedt ASS 
9 Stella Sandqvist ASS 
11 Max Westerlund ASS 
12 Ted Holmström ASS 
13 Amanda Carlstedt ASS 
13 Matilda Öhman ASS 
14 deltagare

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

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

Maritima gåvor, kläder, båtkärl,
inredning och Sälle-produkter
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MustfiNNö kAppsegliNgeN

19-20.9.2022
Mustfinnö kappseglingen för kölbåtar seglas enligt FinRating-
handikapregeln. Kappseglingen är öppen för alla segelbåtar som uppfyller 
FinRating-regeln. Seglingarna arrangeras på Erstan. På lördagen seglas tre 
windward-leeward seglingar på norra Erstan och på söndagen en medellång 
skärgårds kappsegling med start och mål vid Viittakari.

Första start vardera dagen kl 11.00.

Anmälan senast 10.9 via Manage2Sail.com

Deltagaravgift 50,-
 
Som kappseglingshamn fungerar ASS hamn  på Beckholmen där också 
skepparmötet hålls fredagen den 18.9.2020 kl 18.00. Under skepparmötet 
delas seglingsföreskrifterna ut.

Tilläggsuppgifter från kansliet: kansliet@airistosegelsallskap.fi
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Airisto ClAssiC regAttA

28-31.7.2022
Regattan är en del av Baltic Classic Masters - tävlingsserien.
Regattahamnen ligger vid anrika Åbo Båtvarv hamn.
Till regattan kan båtar tillhörande följande klasser delta:
En klassisk segelbåt byggd före år 1970 i trä eller nitad stål
8mR
6mR
Int5m
5.5m

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

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

Kittuis, Houtskär

10.7.2022
Söndagen den 10.7 är det dags för den 115:e Bolofssunds 
allmogekappseglingen.

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

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

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

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

Anmälningar och tilläggsuppgifter: Hasse Karlsson, 040 519 5247
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ViittAkAri Cup

24.05 - 6.9.2022
TPS arrangerar tillsammans med ASS kvälls kappseglingar för kölbåtar en-
ligt FinRating-regeln på norra Erstan. 

Kappseglingarna ordnas åtta tisdagskvällar:  24.5,  31.5,  7.6, 14.6,  16.8,  
23.8,  30.8 och  6.9

1 start/kväll. Första varningssignal kl. 18.25.

Anmälan och seglingsföreskrifter hittas på Manage2Sail.com. Dessutom 
görs anmälan till seglingsnämnden varje gång före start.
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ursuit Cup
I Åbo samlas lättbåtarna på onsdagskvällar från medlet av maj till medlet av 
september (med paus i juli) på fjärden mellan Stora Bocken och Viittakari 
för den traditionella onsdagstävlingsserien. Cupen ordnas som ett samarbe-
te mellan TPS och ASS.

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

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

Ursuit Cup är ett lämpligt första steg för de yngre juniorerna att prova på 
kappsegling efter att man övat liknande starter under kvällsträningarna. 
Under Ursuit Cup är det tillåtet för coacherna att ge råd åt en optimistjolle-
seglare som är första gången med eller som verkar bli efter de andra. På så 
sätt är steget inte så stort för den blivande kappseglaren att delta. Då de hålls 
med de andra lär de sig även se hur de mer erfarna seglarna gör för att få 
sina båtar att gå fortare och de lär sig hålla rätt kurs på kryssen.
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stojsegliNg

8.9.2022
Stojsegling är ett lättsamt kappseglingsarrangemang utgående från klubb-
hamnen i Beckholmsviken och seglas beroende  på vindförhållandena runt 
Lilla Bocken eller Stora Bocken i valfri riktning. Resultaträkning enligt 
modifierad och förenklad FinRating-regel utan spinnaker. I tävlingen in-
går ett eller flera tävlingsmoment på land samt inmundigandet av en butelj 
maltdryck.

Mera info om tävlingsregler fås på skepparmötet före start. Före mötet får 
besättningen sätta men ej hissa segel och båten skall vara normalt förtöjd.



65

feM geNerAtioNer AssAre
Min farfars far Paul Arvid Carlstedt f. 1847 var sjökapten till yrket. Efter skolan 
lämnade han hemlandet som jungman på ett barkskepp, senare som sjöman 
på ett annat barkskepp tills han tog styrmansexamen och seglade som styrman 
på en ångare och tvenne barkskepp. Efter kaptensexamen var det dags att som 
befälhavare på segelfartyg beresa under tolv års tid flere hav. År 1882 flyttade 
han med sin familj till Baku där han tog befäl över Nafta produktionsbolaget 
Bröderna Nobels  petroleum-ångare Koran på Kaspiska havet. På denna post 
kvarstod han i tjugo års tid tills hemlängtan förde familjen hem till Åbo.
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Paul C. var en yrkessjöfarare men ingen nöjesseglare. Kanske något i familjens 
intresse för segel och hav härstammar från hans gener.
Min farfar Harald C. och hans yngre bror Väinö C. nämns första gången i 
årsboken 1903 och 1905. Segelbåten Tösen, som bröderna seglade, var byggd 
1920 enligt särklassregeln 40. Harald var senare mera en motorbåtsförare. 
Utflykterna sträckte sig från Aura å, där båten låg förtöjd, till Åbo skärgård 
främst med destination Pargas och Kimito Vestlax. Även gjordes en, i mitt 
tycke nästan våghalsig långfärd till Reval.
Min far Carl-Gustav C. noterades första gången som junior i 1936 års årsbok. 
I senare årsböcker framgår att det egentliga inskrivningsåret var 1935. Han 
började kappsegla med sin 15-valör Bee. Som gast på dagskryssningar ute på 
Erstan var hans blivande hustru, min mor Lillan. Efter kriget och Bee var det 
dags att hitta nya lösningar för seglandet. Carl-Gustav var även ivrig scout 
och medlem av Scoutkåren Pojkarna. Detta gav familjen C., utökad med två 
barn, möjlighet att i början och medlet av 1950-talet låna kårens båtar. Någon 
längre färd i skärgården företogs med kostern Spiggen och dagsseglatser med 
mariehamnssnipan Bris. Sommaren 1956 deltog jag, Henrik i Hangö Jamboree 
varifrån familjen sökte mig hem med ASS yachten Unda II. 
Tanken på en egen båt växte och 1960 köptes en av A. Poikolainens varv byggd 
kustkryssare för skärgårdskryssningar. Med Aprés-Vous seglade familjen tio 
somrar till bl.a. Mariehamn och Helsingfors, vilket kändes som riktiga lång-
färder. Aptiten växte och 1969 skaffades GT-kryssaren Gudungen från Siltala 
varvet. Samma år började jag kappsegla med snipen Victoria och deltog under 
tre års tid i både Airisto och Hangö regattorna samt FM. Gudungen förde 
skepparen och skepparskan till otaliga holmar i Skärgårdshavet och längst 
västerut till Signilskär. Mest besöktes Sjöbjörnshamnar då skepparen var aktiv 
inom föreningen som hamnvärd för Kifskär och premierad med Sbj:s plakett 
i guld. I ASS tecken deltog besättningen i många midsommareskadrar. Tio år 
senare byttes Gudungen ut mot Ohlson 29:an Shangri-La som seglades hem 
från Helsingfors till Satava i september 1979.
Min familj, hustrun Anneli och sönerna Niklas samt Thomas, tog över be-
fälet år 1984. Traditionen gick vidare hela 80-talet med semesterseglatser 
på Skärgårdshavet och till Åland. Våra söner hade sin optimist jolle på släp. 
Sjöbjörnsintresset fortsatte likaså. Under senare hälften av 80-talet blev jag och 
mina söner erbjudna att gasta en segelbåt till Visby. Då väcktes intresset för 
långfärder på Östersjön. Som barn hade jag beundrat sommarstugegrannarna 
Gardberg, vilka seglade till Gotland med sin Violetta. Helt fascinerande att våga 
sig så långt ut på havet. Drömmen ledde 1979 till Shangri-La II, en ketch av 
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typen Finnsailer 34. Med den styrde mina söner, jag och ett par gastar stäven 
mot Gotland och året därpå till Sandhamn. Efter tre somrar på landbacken 
hittade vi 1997 en Rasmus 35:a i Ekenäs. Shangri-La III var min frus favorit, 
robust och hemtrevligt inredd, men nog rullande i grov sjö. Rasmusbåten 
förde Anneli och mig tillsammans första gången via Eckerö över till Sverige 
och Grisslehamn, Väddö kanal, Stockholm och Mälaren. Båten hade en egen 
vilja, när backen slogs på visste man inte åt vilket håll aktern vände, men man 
vande sig.
Rasmus 35:an var rätt långsam och inte riktigt lämplig för längre seglatser på 
Östersjön. Denna uppfattning ledde 1999 till köpet av en Najad 360, Shangri-
La IV. Följande sommar testade jag och Niklas båten under en snabbtur till 
Tallinn. Åren fram till 2017 förde Shangri-La IV oss sedan med varierande 
besättningar till Sveriges ostkust, Köpenhamn, Sveriges västkust, Göteborg. 
Ett mycket speciellt besök riktades till S:t Petersburg i en ICCY eskader om-
fattande 60 båtar. Därefter stod Stralsund, Malmö, Höga kusten, Torneå och 
Luleå i Bottenviken, Saimen, Kiel, Danska östkusten och Riga i turen. Torneå 
gästhamn var den mest anspråkslösa vi sett, men med en artig hamnvärd som 
värmde sin egen bastu för oss och erbjöd sin paketbil för proviantering i staden. 
En Sbj-eskader längs Baltiens västkust ner till Gdansk upplevdes också. Göta 
kanal gjordes tre gånger, varav den sista på tre dagar i maj på privatbeställning 
före kanalsäsongen börjat. Slussvakten åkte med sin bil från sluss till sluss och 
öppnade portarna för oss och en motorbåt från Norge. Den längsta färden 
förde oss till Oslo. Vår favorithamn var Kalmar som besöktes åtta gånger. En 
verklig höjdare var Christiansö, vilken rekommenderas varmt. Skepparskan 
Anneli följde vanligtvis med i de ena riktningen. Dessa seglatser resulterade 
i ASS förtjänstecken i guld för långfärdssegling för skepparen och i silver för 
sonen Niklas samt Sbj stora seglartecken i silver och Östersjö triangeln.
Skepparen och skepparskan beslöt efter moget övervägande att pensionera sig, 
förhoppningsvis med äran i behåll, visserligen med ett antal bottenkänningar, 
en rejäl grundstötning och en bruten mesanmast på ketchen. Shangri-La IV 
seglade 2018 i väg från Satava och fick en ny hemhamn i Esbo.
Femte generationen, sondottern Amanda C. och sonsonen Hugo C. anmälde 
sig för tre år sedan till ASS Jollekurs. Barnen har utvecklat sina seglarkunskaper 
i tre somrar under Jonas Krogells och Ida Björkqvists inspirerande och lärorika 
undervisning gällande optimist och Zoom jollar. Amanda mottog Optitrophy 
vandringspriset på höstmötet 2021.  Traditionen går vidare.

Henrik Carlstedt, ASS medlem sedan 1969
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Ride the Wave
of Perfection

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

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

1.1.2022

Segelbåtar  110 

Motorbåtar 40
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 ☐ Foto: Jan Wennström.
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Ägare Andra ägare Namn Segelnr. Typ

Joakim Westerlund 7699 505

Mikael Lönnroth Hanse 388

Minni Leskinen Avance 33

Iiro Hollmén Jaana Holmen Aatos

Casimir Kasvi Erik Lindroos, 
Magnus Dahlvik

Abella 2018

Kimmo Ruottu Agapi 6959 Bruce Roberts 33 
/ Showy 32

Jyrki Korkeila Reetta 
Aalto-Setälä

Akvarella Fin10138 Elan 37

Kim Autero Alexandra 1717 Avance 36

Giancarlo Manfredi Alice Fin-3961 Sunwind 27

Jani Leino Johanna Leino Aloe Jon 33

Christoffer Fagerström Angelika Fi-2713 Maestro 31

Solveig Krogell Aniara 100 H-Vene

Jan Gustafsson Arosa Fin 11537 Swan 42

Axel Forsman Axla Luffe 46

Joakim Håkans Barbro Fin-2 Int 5M

Cyril Rettig Von Blowing In 
The Wind Iii

Fin 11767 Morris M 36

Anton Sundén Blue Berry Fin-6750 Swan 38

Pirkka Leino Saara Kallajoki Blue Jay Fin 10529 Swan 37

Martti Remes Remes Mika Blues Fin-476

Jouko Vihanto Bonny Lass L 3400 Blue Bird 25

Scoutkåren Pojkarna Braxen H- Vene

Tor Zweygbergk Von Breeze Fin 10345 Finngulf 41

Jarkko Sjöblom Bästis Ii 368 Albin Nova 33

Pirkka Leino Liukas Antti Carola L 10

Johan Skogman Ceranata Trimaran

Juha Virtanen Chanel Jeneau Sun Odyssey 30I

Christian Ramberg Ciara Fin 8729 Finngulf 36

Seppo Koskelainen Cirrus 1445 Helmsman 26

Jarkko Knuutinen Dantom

Heinz Mach Dat Wor Et L 7540 X-332

Ralph Hermansson De Nada 2878 Guyline 105

Olof Malmström Diana L 29

Segelbåtar
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Ägare Andra ägare Namn Segelnr. Typ

Bengt Ekström Dievole Fin 9851 Beneteau Oceanis 36 Cc

Tom Patrik Bäckström Jill Bäckström Dione Ii 3129 Contrast 33

Gustav Lindqvist Christoffer 
Lindqvist , 
Charlotte Von 
Haartman

Divina Fin 55573 Delphia 37,3

Mika Koli Donna Beneteau First 300 Spirit

Monica Fellman Kaj Fellman Doris 
Marianne

1443 Bluebird 25

Matias Hellström Idun Hellström Ellan Fin-6942 Sunwind 311

Ari Salonen Elliida L 6043 Guyline 3800

Cyril Rettig Von Eros L 11

Markku Nissilä Euforia Fin 10456 Bavaria 36

Kari Enkola Finland Ii 9230 Jooli

Mikael Huldén Sara Huldén Fio Grand Soleil 34,1

Matti Laine Friendship  V One Off

Göran Sjöholm Fågel Blå L 342 Swan 36

Martin Gustafsson Ida Traditionell Snipa

Daniel Lähde Otto Trapp Insania 3982 Inferno 31

Kaj Lindfors Pia Lindfors Irenia Fin 569 Bluebird

Hasse Karlsson Iroquis 12

Timo Ketonen Iurimaultima Arcona 380

Esko Veräjänkorva Joella 19496 Swan 371

Andreas Fagervik Juno Fin-499 J/105

Elodie Keisala La Fleur If

Joakim Håkans Lina Fin12 Int5m

Patrick Lindqvist Little Anthem Fin625 Albin Express

Juha-Pekka Tomberg Annina Kainu Lokki L1260 Targa 96

Jukka Miikkulainen Lystiina Dufour 335

Jukka Reunanen Maija Fin 628 Botnia 6

Joakim Håkans Marianne L19 Int5m

Joakim Mether Mej Fin 2207 Finn Express 83

Esa Buri Mereija 6965 Sunwind 311

Joakim Håkans Merenneito Ii Fin-23

Rainer Willberg Meri-Anna L 1724 Kustkryssare
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Ägare Andra ägare Namn Segelnr. Typ

Sami Hautala Kristina 
Näsman-Hautala

Mesimeri Fin10128 Dufour 40 Performance

Frank Schauman Michama Fin 10039 Grand Soleil 40

Seppo Kaskimäki Milou 2004 Haj 2000

Karri Kiiskinen Milou Ii Fin 3604 Avance 245

Kaj Gardberg Moette Iii 8826 Omega 36

Kaj Eriksson Eva-Marie 
Eriksson

Morgana Fin 9675 Oceanis 311 Clipper

Gustav Lindqvist Nicole Ii Nd1

Michele Casagrande Ninella Beneteau Oceanis 34

Kasper Westerlund Oihanna Fin 6259 Artina 33

Juhani Norrgård Osiris Fin 11504 Bavaria 42 Match

Lars Tiusanen Partout L 1066 Gt-Gryssare

Reijo Niittynen Pelagos Fin 7780 Omega 34

Sebastian Mäkilä Perle Seniorita Hellsman

Casimir Leminaho Pisara

Veneyhtymä Poseidon Poseidon Fin 8735 Iowan 34

Markus Blomquist Puckie Fin 19

Scoutkåren Pojkarna Rán

Ville Packalén Rebelix Fin11701 Beneteau

Kim Kronlund Westberg Sofia Revansch Comfort 30

Matti Rajala Seija Rajala Röde Viking Fin 6336 Scanmar 345

Martin Gustafsson Gustafsson Patrik Safir 368 Nordisk Folkbåt

Juha Suorsa Salacia 3528 Netta

Markku Päivärinta Sarastus Baltic 39

Jarmo Aavasalo Siso 3857 One Off

Hans Rettig Von Skylark 5,5 Mr

Antti Toukolehto Joakim Håkans Sphinx Fin 4

Minna Carla Still Sailing Finnfire 33

Kari Salminen Svanevit L 4980 Passad

Tommi Nordström S/Y Aquilon Fin-12021 First 36,7

Henrik Kulovaara Minna Kulovaara S/Y Berenice 4819 Siesta 32

Antti Moisio S/Y Helperi Comfortina 39

Rasmus Päivärinta S/Y Just Us Fin12039 Hallbeg Rassy 34

Harri Kiiskinen S/Y Lumikki H323
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Ägare Andra ägare Namn Segelnr. Typ

Jonna 
Hellsten-Impivaara

S/Y Möte Dufour 335

Ulf Jernström Tuff-Tuff Snipa

Pontus Lindberg Urd L 3330 Cayenne

Jan Wahlstein Vigfuss L 5001 Albin Viggen

Anton Sandqvist Vilda Matilda Fin 11766 Rapsody 34

Peik Sauso Petri Jaakko Vivian

Rolf Hindström Vårbåt 5709 Inferno 31

Kfum:s Scouter 
Kamraterna 

Windis Jj38

Christian Sandholm Henrik Sandholm Windrose Fin 9681 Dehler 34 Dd

Bengt-Johan Skrifvars Xenia Fin 7242 X-99

Hanna Stenman Hanna Stenman Xenia Stor Scylla

Monica 
Forssell-Hautamäki

Yolanda Ii Fin572 Netta

Ägare Namn Typ

Kaj Lundström Marino 8000

Krister Löfman Grandezza 27 Oc

Taneli Mussaari Flipper 909

Frank Edman Aquador 26 Ht

Rasmus Blomqvist Sea Ray 290

Niclas Grandén Gh V20

Carl-Bertil Borg Buster

Kari-Matti Lehti Adriana Targa 35

Joakim Håkans Airawata

Roger Rönnblad Andante Holmö 36

Henry Björkman Bella Bella 760 Delfin

Björn Bergroth Blånos Flipper 630 Cc

Peter Ollus Celeste Sailfish 26F

Peter Jansen Chakalaka Sealine 35 Sc/3

Tim Autero Easy-Rider Iii Arronet 23,5 C

Anders Nordgren Ella Minor 21 Wr

Markus Blomquist Filur Silver Colibri

Motorbåtar
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Ägare Namn Typ

Jarl Ahlbeck Fru Söderström Flying Albatross

Christoffer Lindqvist Gråbjörn Buster X

Heikki Allonen Izabella Nimbus W9

Patrik Gustafsson Kalle Snipa

Peter Mohn Lemona Ii Targa 27.1

Matias Röyttä Létoile Seastar 670 S

Katja Kivistö Linnea Lujitemuovi

Axel Henrik Lund Linnea

Cyril Rettig Von Macy Targa 44

Kaj Molin Maria Iii Storebro 31 Adriatic

Jean Le Bell Mårran Flipper 717 L

Seppo Asplund Monique Beneteau Antares Serie 9

Johannes Rajala Mouette Albatross 29

Jan Wahlstein M/Y Sleipnir Finnmaster 7100

Kaj Gustafsson Peku Minor 6400

Kim Wikström Probe Moottorivene

Frank Schauman Ran Cris Craft Corsair 28

Per-Arne Bergroth Rattamej Finnmaster 100

Jarmo Vuorela Scirpus Barlit

Hannu Honka Svalan Tg Alfa

Kaj Gustafsson Tuster Buster M2

Rami Lahti Tuulia Moottorivene

Michael Westberg Wilma Olle Ohlsson One-Off
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HAMNregleMeNte

för Airisto Segelsällskaps hamn vid Beckholmen i Åbo

Fastställt av styrelsen för Airisto Segelsällskap i januari 2022

Airisto Segelsällskap i Åbo rf. upprätthåller småbåtshamnen på Beckholmen 
som en serviceanläggning för sina medlemmar. Därtill finns ett antal utmärkta 
platser för gästande båtar. Alla medlemmar som rör sig i hamnen är skyldiga att 
sköta om hamnen så att den alltid är ändamålsenlig och trivsam och sålunda 
fyller sin funktion.

1. I hamnen bör förutom gällande lagar, förordningar och andra bestäm-
melser, föreskrifterna i detta reglemente följas.

2. Sällskapets styrelse har slutlig bestämmanderätt i alla angelägenheter 
rörande hamnen. Beträffande praktiska omständigheter administreras hamnen 
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av hamnnämnden under ledning av hamnkaptenen. Till hamnen räknas 
Sällskapets hamnanläggningar, bojar, bryggor, pontoner och vattenområde i 
anslutning till klubbhuset samt ett för båtupptagning, för vinterförvaring och 
sommartid som parkeringsplats lämpligt område. 

Hamnplatser:

3. För användning av hamnen uppbärs en av höstmötet fastslagen hamnavgift 
som kan variera beroende på plats i hamnen och respektive båts storlek.

4. Ägare till i ASS registrerad och vederbörligen besiktigad båt kan anhålla 
om hamnplats. En gång beviljad hamnplats berättigar inte automatiskt till 
samma plats under påföljande år. Skriftlig ansökan bör inlämnas i början av 
varje år. Om hamnen blir full har de båtar som varit i hamnen föregående 
sommar förtur. Anhållan om plats bör då göras före utgången av mars månad.

Om Sällskapets styrelse så bestämmer, bör hamnplatsavgift erläggas i förskott. 

Medlem som endast har vinterplats kan hålla sin båt i hamnen två veckor 
efter sjösättningen och två veckor före upptagningen ifall det finns plats. För 
en längre tid kan en avgift uppbäras. Det är förbjudet att utan tillstånd förtöja 
på annans plats.

5. Hamnnämnden för register över beviljade hamnplatser och antecknar 
dem på anslagstavlan i klubbhamnen.

6. Hamnens underhåll görs på talkoarbete. Alla båtägare är skyldiga att delta 
i arbetet.

7. Varje båtägare med båt i hamnen är skyldig att delta i bevakningen enligt 
fastställt nattvaktsreglemente.

8. Airisto Segelsällskap ansvarar inte för några som helst skador som kan 
förorsakas båtar i hamnen. Båtägaren är skyldig att försäkra sin båt både mot 
skador på båten och mot båtägarens skadeståndsansvar för skador på andra 
båtar eller anläggningar i hamnen. Vid angöring, lastning, lossning och los-
skastning bör försiktighet iakttas för att undvika skador. 



87

9. Det ligger på båtägarens ansvar att säkerställa att förtöjningar och fasta 
anordningar ombord är tillräckligt kraftiga och av lämpligt slag. Alla båtar 
skall rustas med tillräckligt antal och tillräcklig storleks fendrar för att skydda 
andra båtar. Förtöjningsrepen skall förses med repdämpare för att minimera 
slitage på både båten och hamnanläggningar.

10. Mastkranen är avsedd för riggarbeten. Endast nödvändig och kortvarig 
förtöjning är tillåten.

11. Masten bör vara borta från fasta bryggan före 1 juni. (Över sommaren 
kan masten vid behov förvaras på övre mastställningen.)

12. Under sommarhalvåret förvaras inga andra båtar än föreningens egna jollar 
på land efter den 1 juni. Vid absoluta undantagsfall görs en skriftlig anhållan 
till styrelsen.

13. Egna jollar förvaras ombord på båten, inte vid jollebryggan.

14. Båtägaren eller en av båtägaren utsedd representant deltar i sjösättnings- 
och båtlyftstalkona. Var och en städar undan sin egen bock och det som för-
varats under den på sjösättningsdagen.

15. När en båtplats är ledig för en längre period än en vecka, meddelar ägaren 
hamnkaptenen om detta. Platsen kan då användas som gästplats för att gagna 
föreningen.

16. Gästavgift erläggs av alla besökande båtar som icke löst permanent 
hamnplats.

Vinterförvaring av båt och mast:

17. Ansökan om plats för vinterförvaring görs skriftligen.

18. Om Sällskapets styrelse så bestämmer, bör av höstmötet fastslagen vin-
terförvaringsavgift betalas innan båten upptas.

19. Närmare bestämmelser om vinterförvaring och beträffande vad som över 
vintern får lämnas ombord kan utfärdas av styrelsen.
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20. I hamnen är det inte tillåtet att använda elektriska värmare. Under vintern 
får inte heller andra aggregat som förbrukar el lämnas påkopplade i båten.

21. Båtägare som erhållit vinterplats är skyldig att delta i talkoarbete för be-
redande av upptagningsplatser även som för flyttande av båtbockar.

22. Båtbockarna skall vara ändamålsenliga och skall kunna demonteras för 
enklare flytt och förvaring. Båtbockarna skall vara märkta med båtens samt 
ägarens namn. 

Sällskapets styrelse kan bestämma om skilda avgifter för uppbevaring av båt-
bockar i hamnen över seglingssäsongen, beroende på om de kan demonteras 
eller inte och beroende på om flytt av bockarna kräver kran eller inte.

Nya bockar som inte kan ihopmonteras beviljas inte längre utrymme i hamnen.

23. I hamnen finns en ställning som vintertid skyddas av presenning och som 
är avsedd för förvaring av master. Dessutom förvaras master vintertid i en för 
ändamålet utplacerad konstruktion på fasta bryggan. 

Masten får inte lämnas vid mastkranen eller på nedre planen, utan den förs 
till för ändamålet avsedd plats eller förvaras på båten. 

För undvikande av skador skall spridare, stag och vanter samt andra utstick-
ande beslag avlägsnas innan masten stuvas i förvaringsstället. Behandla andras 
master med varsamhet. 

Masten kan föras till mastkranen när den är klar att lyftas. Förbered riggningen 
på annan plats i mån av möjlighet, så behöver de som är klara före dig inte 
vänta.

24. Airisto Segelsällskap bär inget ansvar för vare sig personskador eller mate-
riella skador gällande brygg- eller bojförtöjda båtar eller båtar i vinterförvaring.
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Allmänna regler:

Medlemmarna bör följa de regler som myndigheterna och föreningen har 
fastslagit. Det är viktigt att notera livräddningsutrustningens (stege, båtshake, 
livboj) placering. För att undvika olyckor skall bryggorna hållas fria från rep, 
elsladdar och andra lösa föremål.

Alla båtar som förvaras i hamnen skall vara försäkrade.

Det är förbjudet att simma inom hamnområdet.

El:

- ASS tillhandahåller el för sina medlemmar i hamnen och på bryggorna. 
Elen är i första hand avsedd för verktyg och utrustning som används vid 
iståndsättande av båten (t.ex. borrmaskin och dammsugare). Laddning av 
båtens batterier är också tillåtet. Elsladdarna som används skall vara jordade 
och lämpade för utomhusbruk. 

- Det är inte tillåtet att utan tillstånd ens för en kortare tid ha el kopplat till 
båtens landström för drivande av elapparater, exempelvis kylskåp, varmvat-
tenberedare eller värmare. Om en medlem, med giltig orsak, för en kortare 
tid har behov av en större elkonsumtion bör om detta på förhand avtalas med 
hamnkaptenen. Sällskapet har rätt att uppbära kostnaderna för beräknad 
elkonsumtion. 

- Gästande båtar som erlagt gästavgift får använda el med ovannämnda 
begränsningar. 

- Försiktighet skall iakttas vid användning av el i hamnen. Airisto Segelsällskap 
bär inget ansvar för vare sig personskador eller materiella skador p.g.a. använd-
ning av elektricitet i hamnen.

Vatten och hamnens utrustning:
- Ledningsvattnet är främst avsett som dricksvatten. 
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- Undvik onödigt spolande, vid behov skölj båten snabbt. 

- Kranen på den fria änden av slangen är ämnad endast för tillfällig avstäng-
ning. Stäng huvudkranen vid vattenposten då du tankat färdigt. 

- Vattenslangarna skall rullas upp efter användning. 

- Transportkärrorna skall efter användning föras tillbaka och förvaras vid 
början av fasta bryggan.

Miljövård:

Vid bortskrapad bottenfärg bör avfallet samlas upp med dammsugare eller 
alternativt genom att breda ut en plastfilm under båten vid skrapning.

Föreningen rekommenderar att undvika giftfärger innehållande biocider.

Allt avfall sorteras enligt de kärl som finns i hamnen. Avfallskärlen töms under 
båtsäsongen, men inte vintertid. För bort ditt avfall om kärlen är fulla eller 
inte är i bruk. 

Problemavfall, t.ex. olja, färgburkar, batterier o.dyl. får inte läggas i kärlen 
för blandavfall, inte heller förvaras på hamnområdet, utan skall läggas i för 
ändamålet avsedda avfallskärl. 

För spillolja och använda batterier upprätthåller Sällskapet en uppsamlingsplats 
i hamnen. 

Septik sugtömningsanläggningen är endast för hamnens båtar.
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Det är icke tillåtet att:

•	 Genom oväsen eller störande uppträdande förorsaka andra i hamnen omak
•	 Köra omkring i hamnen, eller utanför hamnen, så att svallvågor uppkom-

mer eller grannar på annat sätt störs
•	 Byta plats med andra båtägare utan hamnkaptenens lov
•	 Utan lov av hamnkaptenen lämna plats åt annan
•	 På jolletrallarna tillfälligt uppbevara andra båtar än jollar och lättbåtar 

för kappsegling
•	 Utan tillstånd förtöja på annans plats
•	 Göra upp eld inom hamnområdet
•	 Utan tillstånd använda svetsaggregat inom hamnområdet
•	 Lämna elkablar kopplade efter användning
•	 Utan tillstånd av hamnkaptenen lämna något slags aggregat i gång utan 

övervakning
•	 Uppbevara jollar på fasta bryggan eller på pontonbryggan
•	 Lämna egen eller Sällskapets egendom slarvigt i hamnen
•	 Skräpa
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utHAMNArNA pÅ tjuVö oCH lAMMkläppeN

ASS uthamnar finns till för alla föreningens medlemmar. Medlemmarna kan 
besöka hamnarna med sin egen båt eller som gäst på en annan båt.

Gör enligt följande när du besöker ASS uthamn:
•	 Hissa vimpeln
•	 Skriv i gästboken (På Lammkläppen finns den i en  

postlåda vid dasset, på Tjuvö i stugan)
•	 Skriv i Tjuvös bastubok om du badar bastu
•	 Hala flaggan före du seglar vidare

Det finns en kommitté som jobbar hårt för att våra uthamnar skall hållas i gott 
skick. Det är ändå viktigt att komma ihåg att själva underhållsarbetet görs på 
talko. Om du märker att någonting behöver göras ombeds du vänligen ta tag 
i saken! 

Detta år kommer talkon att ordnas enligt följande:
20-22.5 Talko på Tjuvö (Reservdatum 27-29.5)
3-5.7 Talko på Lammkläppen (Reservdatum 10-12.6)
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MArHolMsuDDeN,  
tjuVö  N60°18’60’’ o21°10’00’’

Läge: Mittemot Lappo invid Skiftet i Houtskärs västra arkipelag
Avstånd från Beckholmen: 36 NM
Service: Pontonbrygga med bojar, stuga med terrass och bastu, utedass, för-
rådsbyggnad, simtrappa

Föreningen äger den södra udden av holmen, Marholmsudden. På uddens 
östra sida  finns en pontonbrygga och bojar som man kan förtöja vid, på västra 
sidan finns en bastubyggnad, utedass och förrådsbyggnad. Bastubyggnaden 
rymmer ett sällskapsrum med öppen spis och  köksvrå samt bastu med ett litet 
tvättrum. Stugan har en stor terrass som är under tak och med mycket fin utsikt 
över skiftet söderut och västerut mot Lappo. Under soliga sommardagar kan 
du njuta av de släta klipporna runt stugan samt ta ett svalkande dopp i havet.  
Vid pontonbryggan finns det gott om plats för  8 -10 båtar. 

Det är lätt att navigera till Tjuvö antingen från nordväst, sydväst eller väst. 
Området runt pontonbryggan är muddrad till 1.8 - 2.2 m djup (Du kan be om 
en detaljerad karta av verksamhetsledaren eller uthamnskommittéen). Om du 
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anländer från nordväst är största djupet ca 1.9 m. Från väst och sydväst kan 
du anlända med större djupgående upp till 2.2 m. För den västra inkörningen 
från Skiftet finns det en linjetavla på Marholmsuddens strand. Du ska hålla 
dig närmare Marholmsuddens strand (ungefär från flaggstången framåt) vid 
inkörningen. Om du navigerar in från sydväst mellan Baggsödö och det lilla 
skäret söder om Marholmsudden ska du hålla dig närmare Marholmsuddens 
vågbrytare än Baggsödö. Det rekommenderas att du kör in långsamt med  en 
max fart på  1 - 2 knop. 

När du förtöjer vid vid bojarna bör du se upp för bojvikterna. Speciellt på norra 
sidan om pontonen finns en stor betongvikt. 

Föreningens medlemmar kan köpa nyckel till bastubyggnaden av  
verksamhetsledaren.

Avgifter:
Nyckel: 25€
Bastu: Vuxna 3€
Barn 1€
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tjuVö regleMeNte 

1. Marholmsudden på Tjuvö ägs av ASS. Våren 1985 lät föreningen bygga en 
bastu på tomten. Förutom bastun finns det i samma byggnad ett sällskapsrum 
med öppen spis och kokvrå samt stor veranda under tak. Vid hamnen finns 
ett dass och 2021 byggdes ett uthus med skyddstak för bastuved.

2. Fastigheten är anskaffad som utfärdsmål för ASS medlemmar och som 
övernattnings hamn. Det finns en betongponton brygga med 6 st bojar vid 
östra stranden.

3. I stugan finns en vimpel som gärna kan hissas i flaggstången då man 
anländer samt halas ned före man kastar loss.

4. Stugan är i regel inte avsedd för övernattning, men om en medlem rör 
sig med öppen båt eller kanot samt under utmanande väderleksförhållanden 
kan övernattning ske på stugans loft  (2 bäddplatser) samt vid talko tillfällen 
under våren och hösten.  

5. Den som besöker Tjuvö bör uppföra sig enligt god seglar- och sjöman-
nased med speciellt beaktande av följande: 
a. Vid varje besök görs anteckning i gästboken samt i bastuboken om bastun 
används (användningen av bastun är avgiftsbelagd)
b. Uthamnen får användas av alla ASS medlemmar med vänner
c. Då platsen lämnas bör allt vara i ypperligt skick, väl städat och låst. Kom 
ihåg att efter dig kommer en annan ASS:are.
d. Inget avfall får lämnas kvar på Marholmsudden utan var och en trans-
porterar bort sitt eget avfall
e. Sjövatten får inte användas i bastun
f. Endast fiske med met- eller kastspö är tillåtet runt udden som ägs av 
Sällskapet (fiske med nät är strängt förbjudet).

6. Ta vara på naturen och djuren
a. Förbjudet att diska så att diskvattnet rinner ut i havet.
b. Öppen eld får inte uppgöras utomhus.

ASS medlemmar kan köpa nyckel till stugan av verksamhetsledaren.
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lAMMkläppeN, korpo N59°58’75’’ o21°36’61’’
Läge: Korpos södra skärgård norr om Aspö.
Avstånd från Beckholmen: 35 - 38 nm beroende på ruttval
Service: En boj, utedass och grillplats

Holmen är vackert karg med utsikt över horisonten mot sydväst. På skärets 
norra sida finns en väl skyddad lagunvik med till största del djupa stränder som 
är lätta att angöra. I viken finns en boj och bergspringar som kan användas för 
förtöjning. På holmen finns ett dass och en flaggstång. Då du navigerar inne 
i lagunen ska du hålla dig närmare Storlandets strand än Lammkläppens för 
att undvika undervattens grynnan.

Föreningens medlemmar brukar traditionsenligt samlas på Lammkläppen 
under midsommarhelgen.
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terrAsseN MAt & bAr

Välkomna och hälsa på oss på Terrassen Mat & Bar i sommar. Även denna 
sommar kommer Karin och Linus att fungera som krögare för Terrassen Mat 
& Bar. Hittills har vi samarbetat med ett Helsingfors-företag men i år är det 
första året som Terrassen drivs av Karin och Linus egna bolag. Vi ser fram 
emot att få uppleva en fin sommar tillsammans med er.

På Terrassen erbjuder vi en lättsam och pigg miljö där gästerna kan komma 
för att njuta av smakfull mat och drinkar medan de får njuta av de vackra 
vyerna över havet. 

Terrassens sommarmeny består av smakfulla skärgårdstapas, plockmat, fräscha 
sallader och plåtbröd - precis det man vill ha en varm sommardag. Vi har 
även vegetariska, veganska, glutenfria och laktosfria alternativ så att alla hittar 
något att äta.
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Som vanligt kommer vi att ordna en hel del musikevenemang under veckoslu-
ten, allt från trubadurer till live-band. T.ex. kommer de populära She´s Leaving 
Home - A Beatles Tribute att spela hos oss den 5.8.2022. I år kommer vi igen 
att ordna Rise & Shine - träning & frukost, ett koncept som blev populärt 
redan ifjol. Följ med oss på våra sociala medier för att se vad vi har på gång 
(Facebook: Terrassen Mat & Bar, Instagram: Barterrassen).

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

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

I sommar kommer det vara möjligt att köpa ASS produkter via baren på 
Terrassen.

Hoppas vi ses i sommar på Terrassen!

Hälsar Karin & Linus

www.barterrassen.com
barterrassen@gmail.com
Facebook: Terrassen Mat & Bar
Instagram: barterrassen
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