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Restaurangen är numera
beställningsrestaurang.
Mera info på restaurangens
internet-sidor:
www.meripaviljonki.fi
eller per telefon 040 508 4368
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AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO RF
PROGRAM
25-27.1.
13.3.
11.5.
13.5
17.5.
Maj
Maj-Juni
		
27.5
Juni - Juli
21 – 23.6.
14.7.
Aug – Sept
Aug – Sept
9-11.8.
22.8.
24-25.8
21-22.9.
27.9.
11.10.
12.10.
31.10.
13.11.

2013
Juniorseglardagar, Varala
Vårmöte
Sjösättning
Bocktalko
Flagghissning
Jolleträningarna börjar
Logitech Cup, onsdagsseglingar
för junior- och lättbåtar
Klubbafton
Jolle- och seglingskurser
Midsommareskader, Lammkläppen och Tjuvö
Bolofsunds allmogekappseglingen
Jolle- och seglingskurser
Logitech Cup fortsätter
Airisto Regatta
Stojseglingen
Weekend eskadersegling (förslagsvis Brännskär)
Mustfinnö kappseglingen
Flagghalning
Bocktalko
Båtupptagning
Hamnen stängs
Höstmöte
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KOMMODOREN HAR ORDET
”Sostratos från Knidos son till Dexiphanes, åt de räddande gudarna, för deras välgång som seglar över havet”, så löd inskriften på Faros fyrtorn som är ett av antikens sju underverk (byggdes 200 f.Kr.).
När vi sitter och beundrar vår fina paviljong på Beckholmen kan
vi tänka att denna som vår “Faros” och vägvisare oberoende på vilka världshav vi befinner oss. Nu när vi närmar oss 150-års jubiléet
skall vi se till att Beckholmen som en helhet motsvarar dagens krav
men samtidigt visar var våra anor ligger. Vi kan här se framemot de
fina planer som vår nya intendent Frank Schauman och mångåriga
hamnkapten samt vicekommodor Kalevi Fält redan har påbörjat.
Men själen i förening är vi alla medlemmar både gamla och unga.
Vi har heders-, kallade-, ständiga-, års-, II-, ungdoms-samt juniormedlemmar och alla är precis lika viktiga. Vi kan läsa i sällskapets
stadgar att vårt syfte är att befrämja och utveckla segel-och annan
båtsport, sprida kunskap om gott sjömanskap, kappseglingskonst,
navigation och långfärd samt att bereda medlemmarna möjlighet
till aktivt båtliv. Det är precis detta som binder oss alla samman.
I tillägg till detta har vi ännu en paragraf som nämner att för underlättande av en trivsam samvaro kan sällskapet upprätthålla en
restaurang i sin lokal. När 150-års jubileums året 2015 inleds skall
vi se till att vi lever upp till dessa syften.
Juniorverksamheten ligger mig nära till hjärtat och här kan vi
igen se ett ivrigt arbete under ledning av juniorchefen Emil Oljemark, huvudtränaren Jonas Krogell och hjälptränaren Alexandra
Ekman. I år kommer vi dessutom att få hjälp av Lynn Bäckström
som ny tränare med egen erfarenhet av jollesegling med Laser Radial samt 29er på toppnivå. Segling hör till en av de bästa idrottsgrenarna som en junior kan vara med på. De lär sig mycket om
sjövett, segling och fram för allt hur man tar hand om saker och gör
riktiga beslut. Dessutom vad kunde vara skönare än att segla med
en liten jolle ute på Erstan en solig och vindfylld dag.
Kappsegling är något som hör ihop med segling, det är inte sällan
man trimmar sina segel lite bättre när någon annan seglare kommer i närheten. Detta helt oberoende om den närmande båten är
en folkbåt eller en snabb havskappseglare. Genom tiderna har sällskapet haft flera ypperliga seglare och detta fortsätter än idag. Säll7

skapets kappseglinschef Esa Mach placerade sig som näst bästa finländare i ORC VM 2012 i havskappsegling som seglades utgående
från Helsingfors. Nu ska vi aktivera alla våra båtar med ut och tävla.
För att göra detta lättare för de som kanske inte varit med förut eller
de senaste åren, så ska vi starta en skolning för både skeppare och
gastar. Detta görs i sammarbete med juniorerna samt scouterna.
Sällskapet arrangerar i år allmogekappseglingen vid Bolofsund,
Mustfinnökappseglingen samt är med som en av arrangörena för
sommarens stora evenemang Airistoregattan. Inom kappseglingen
ser vi som så många tidigare år Stig Röberg och Roger Nylund som
mycket kunniga och aktiva arrangörer.
Till helheten hör att vi inom styrelsen blir mera lyhörda för vad
medlemmarna förväntar sig. Vår nya sekreterare Kaj Lindfors har
startat ett projekt för att förbättra kommunikationen både internt
och externt från sällskapet. Verksamhetsledaren Michael von Hellens fungerar sedan många år som vårt språkrör och det är knappast någon medlem som inte skulle känna honom och han känner
nog till allt om föreningen och dess verksamhet. De senaste åren
har sällskapet arbetat hårt för att förbättra ekonomin och i dagens
läge har skattmästaren Andreas Lundin det gott ställt med den goda
hjälpen från vår bokföringsbyrå.
150-års jubileumet närmar sig och kommittén som arbetar med
detta kommer att behöva alla våras insats. Grundplanen är att under år 2015 ha en festlig mottagning på våren (stället ännu öppet
men Åbo slott kunde tänkas), ge ut en 150-års historik, mottagning
på Beckholms paviljongen i maj, samt att arrangera en större havskappsegling under sommaren (under diskussion arrangemangen
av en ORC havskappsegling). Denna havskappsegling skulle samla
många båtar till Åbo och som hemmahamn kunde Åbo gästhamn
fungera. För goda arrangemang behöver vi det goda samarbete
med de andra segelföreningarna som vi har inom Åbo.
”Att åka båt är alltför roligt att det skulle vara ett nöje bara för de
rika. Det viktigaste med en båtfärd är inte båten utan färden.” (citat
ur Oskars båtbok)
Med detta önskar jag alla medlemmarna en riktigt fin seglingssäsong,
Markus Blomquist
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO R.F.
STYRELSE 2013

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

I vicekommodor, hamnkapten
Kalevi Fält
045 139 7673
kalevi.falt@pp1.inet.fi

II vicekommodor, sekreterare
Kaj Lindfors
050 367 2412
kaj.m.lindfors@gmail.com

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

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

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

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

Medlem
Stig Röberg
040 553 8398
stig.roberg@saunalahti.fi
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Varusteita
veneeseen
ja mökille

Hahdenniementie 2, Raisio 02 433 9990 www.raisionranta.fi
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Verksamhetsgranskare

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

AIRISTO SEGELSÄLLSKAP I ÅBO FUNKTIONÄRER 2013
Seglingsnämnden
Esa Mach, ordf.
Stig Röberg
Emil Oljemark
Roger Nylund

Hamnnämnden

Kalevi Fält, ordf.
Frank Schauman
Janne Koro
Jarmo Koli

Juniorkommitté

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

Besiktningsnämnd

Andreas Lundin, ordf.
Norbert Agte
Arto Blomberg
Jesper Broo
Kalevi Fält
Olof Malmström

Karl-Johan Mether
Peter Rönnberg
Mikael Huldén
Carl-Johan Åkerblom

Hedersteckenkommitté
Kaj Lindfors, ordf.
Stig Röberg
Markus Blomquist

Jubileumskommitté
Stig Röberg, ordf.
Markus Blomquist
Kasper Westerholm
Kaj Lindfors
Pirkka Leino

Informationskommitté
Kaj Lindfors, ordf.
Michael von Hellens
Kim Trapp
Tiina Piha

Klubbhuskommitté

Frank Schauman, ordf.
Pasi Immonen
Kalevi Fält
Andreas Lundin
Emil Oljemark

13

AVGIFTERNA 2013
Medlemsavgifter 2013

Familjens I medlem
Familjens II medlem (make/maka)
Ungdomar 19-29 år
Junior t.o.m. 18 år
Ständig medlem (frivillig)
Ständig medlem (förbundsavgift)

Inskrivning

Familjens I medlem
Maka/make
Ungdomar 19 -25 år
Juniorer t.o.m. 18år

Hamnavgifter (medlemmar)

80,00
40,00
38,00
22,00
30,00
12,50
250,00
0,00
43,00
0,00

Bojplats
221,00
Bryggplats
- längd under 6,0m
100,00
- längd över 6,0m och bredd under 4,2m
		
113,00 x båtens bredd + 0,65
- över 4,2 m bredd
spec. pris
kortvarigare förvaringar
- dygn
5,00
- vecka
30,00
- månad
100,00
-2 veckor efter sjösättning och 2 veckor
före upptagning
0,00
Septikavgift (engångsavgift) för båt med
båtplats och septiktank
60,00
Mastkran (icke medlem)
10,00
Vinterförvaring (L x B + 0,5 m)/ m2
11,00
Vinterförvaringstält (L x B + 1,0 m)/ m2
11,00
Förvaringsskåp i båtskjulet
10,00
Mastförvaring utan båt
21,00
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Bockavgift, bock som måste lyftas med kran
Bockavgift, bock som inte kan fällas ihop
Gästplats 1-7 dygn
Gästplats > 7 dygn

Båtavgifter

Inregistrering
Årsbesiktning

Bastuavgifter

Marholmsuddens bastu, vuxen
barn under 12 år

Båttrailer

Hyra /dygn /resa

20,00
30,00
10,00
7,00
60,00
35,00
3,00
1,00
40,00

Artiklar 2013

Klubbflagga
flaggstång
Nr 1 45 x 72cm
80cm
Nr 2 55 x 90cm
120cm
Nr 3 65 x 108cm
145cm
Klubbvimpel		
Kokard		
Bröstmärke (broderat)		
Medlemsmärke (nål)		
Slips			
Knappar för klubbrock		
Båtmärke (självhäftande)		
Gamla sjökort
		
tävlingsbanor (inramad)
		
skärgårdshavet (faksimiltryck)
Tjuvö nyckel		

34,00
40,00
46,00
30,00
10,00
9,00
4,50
9,00
1,00
3,50
175,00
15,00
20,00
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012
Airisto Segelsällskaps i Åbo r.f. berättelse över verksamhetsåret
1.1.2012 – 31.12.2012 given av styrelsen till vårmötet den 13 mars
2013.

PROGRAMMET 2012
20-22.1
3-5.2
Februari–april
7.3
18.3
		
31.3
5.5
7.5
11.5
Maj
23.5
		
6.6
4-8.6
11-15.6
11-15.6
18-21.6
20.6
22-24.6
15.7
6-10.8
1.8
23.8
15.8
29.8
12.9
22.9
28.9
12.10
13.10
31.10
14.11

Exkursion till Boot 2012 i Düsseldorf
Junior vinterläger i Varala, Tammerfors
Juniorveckoträningar i Gillesgården
Vårmöte
Jollekantringsövning i Uittamo simhall
(gemensam för de lokala segelföreningarna)
Exkursion till Sveaborg
Sjösättning
Bock- och städtalko
Flagghissning
Jolleveckoträningarna börjar
Logitech Cup (onsdagsseglingar för E-jolle,
Laser, Optimist, Zoom 8 och Snipe)
Logitech Cup
ASS jolleskola (nybörjarkurs)
ASS jolleskola (nybörjarkurs)
ASS jolleskola (blå/röd/tävlingskurs)
ASS jolleskola (grön/fortsättningskurs)
Logitech Cup
Midsommar eskader
Bolofsunds allmogebåtkappsegling
ASS jolleskola (ny/grön/blå/röd)
Logitech Cup
Stojseglingen
Logitech Cup
Logitech Cup
Logitech Cup
Mustfinnökappseglingen (LYS)
Flagghalning
Bocktalko
Båtupptagning
Hamnen stängs
Höstmöte
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WWW.SILVERBOATS.FI

nu kan du ta del av värdeutvecklingen
på bostadsmarknaden.
Utan att flytta in.
komplettera dina placeringar med hyresbostäder. investera i bostadsfonden!

• Efterfrågan ger en god möjlighet till avkastning
• Bra alternativ till egna bostadsplaceringar
• Mindre konjunkturkänslig portfölj

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

Åbo, Hansakvarteret, Eriksgatan 17. Tel. 0204 293 100. Pargas, Köpmansgatan 24. Tel. 0204 293 150 www.alandsbanken.fi
Samtalsavgift 8,35 cent/samtal + 7,02 cent/minut, från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/minut.
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Förs
Finla t i
nd
– ta k
reda ontakt
n ida
g!

vi går vår egen väg

Styrelsen
Styrelsen sammanträdde till 11 protokollförda möten under året.
Kommodor och seglingsnämndens ordförande: Stig Röberg
I vicekommodor och Juniorchef: Markus Blomquist
II vicekommodor och hamnkapten: Kalevi Fält
Intendent: Jouko Sipilä
Sekreterare: Emil Oljemark
Skattmästare: Kim Trapp
Medlem: Andreas Lundin
Medlem: Olof Malmström
Medlem: Sofia Slotte

Nämnder, kommittéer och funktionärer

Seglingsnämnd: Stig Röberg (ordf), Kaj-Olof Dunderfelt, Timo
Fleming Roger Nylund, Esa Mach
Besiktningsnämnd: Carl-Johan Åkerblom, Norbert Agte, Arto
Blomberg, Jesper Broo, Kalevi Fält, Bengt Lindeberg, Andreas
Lundin, Olof Malmström, Karl Johan Mether, Peter Rönnberg.
Hamnnämnd: Kalevi Fält (ordf), Kaj-Olof Dunderfelt, Bengt Lindeberg, Janne Koro, Petteri Piha
Juniorkommitté: Markus Blomquist (ordf), Marko Ekman, Michael von Hellens, Olof Malmström, Roger Nylund
Hedersteckenkommitté: Emil Oljemark(ordf), Stig Röberg, Jouko
Sipilä
Informationskommitté: Olof Malmström(ordf), Michael von Hellens, Andreas Lundin, Sofia Slotte
Verksamhetsgranskare: Jan Martin, Christian Ramberg och som
suppleant Pontus Lindberg.
Kontaktperson för Svenska Kryssarklubben: Stig Röberg
Klubbhuskommitté: Jouko Sipilä, Kalevi Fält, Andreas Lundin,
Emil Oljemark
Jubileumskommittén: Olof Malmström, Stig Röberg, Kasper Westerlund
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Medlemmar
Sällskapet hade vid årets slut 563 medlemmar, vilket innebär en
minskning med 22 medlemmar från år 2011. Av medlemmarna
var 4 hedersmedlemmar, 6 kallade ständiga medlemmar (-1), 195
ständiga medlemmar (-10), 275 årsmedlemmar (-9) och 83 juniormedlemmar. Totalt fick sällskapet 13 nya medlemmar år 2012.
Följande nya medlemmar har inskrivits: Ares Emilia, Ares Samuel,
Frantzén André, Gustafsson Jan, Högfors Eivor, Krogell Isabella,
Löfman Martin, Norrholm Lucas, Schauman Adina, Tenhonen
Kasper, Tyni Michael, Westerlund Victor, Östergård Alina.
Enligt vad styrelsen erfarit har åtminstone följande medlemmar
avlidit under det gångna året: Franck Stina, Haapamäki Jouko, Lindeberg Bengt, Lindqvist Camilla, Nahi Antti, Nahi Berit, Reuter
Johan, Sahlgren Jorma, Sangder Lars, Wettergren Ola, Ålenius Carl
Axel

Båtregister och besiktning
Sällskapets båtregister, som upptar de båtar som blivit besiktigade,
innehöll 75 segelbåtar (+18) och 24 motorbåtar (+7). I maj och juni
hölls officiella besiktningskvällar i klubbhamnen på Beckholmen
och några på Stormälö.

Förbundet
Förbundets kontakt till fältet sköts till stor del via medlemstidningen Nautic, samt via internet-sidorna. Förbundets medlemsföreningarnas medlemmar är delaktiga i förbundets kollektiva gruppolycksfallsförsäkring, som även omfattar en ansvarsförsäkring för de
enskilda medlemsföreningarna. ASS medlemmar representerades i
följande kommitéer och nämnder. Tor von Zweygbergk vice- ordförande i kommittén för båtsport, Timo Fleming medlem i nämnden för kappseglingsregler.
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Kappseglingsverksamheten
Säsongen inleddes med kappseglingar för lättbåtar, Logitech Cup,
på onsdagskvällar på banområdet vid Viittakari. Arrangemangen
sköttes turvis av ASS och TPS från medlet av maj till medlet av
september med uppehåll i juli. ASS arrangemangen sköttes turvis
av Roger Nylund och Stig Röberg. I seglingarna deltog Laser, Laser
Radial, E-jolle, Zoom 8 och Optimistjolle. Totalt seglades drygt 30
starter. I Optimistklassen deltog totalt 19 juniorer, av vilka 7 från
ASS. En ASS junior seglade Laser Radial och en Zoom 8. Det största ASS deltagandet på många år!
Kölbåtarnas kvällsserie Viittakari Cup arrangerades av TPS enligt LYS-regeln från 22. maj till 4. september med start och mål vid
Viittakari. LYS 1 klassen med 10 deltagare vanns ( som vanligt ) av
Esa Mach. LYS 2 klassen hade 22 deltagare, av vilka 4 från ASS.
Den traditionella allmogekappseglingen vid Bolofsund i Houtskär arrangerades 107. gången den 15 juli. Det ostadiga vädret
medförde att denna gång deltog endast 7 båtlag. Stora skötbåtsklassen vanns av Matias Nygård från Iniö. Han har nu fyra inteckningar i Sparbankens vandringspris från år 2004. För att få priset med
äganderätt krävs fem inteckningar. Lilla skötbåtsklassen vanns av
Joel Öhman.
Den lekfulla Stoj-seglingen arragerades 23. augusti vid Beckholmen. Start från boj eller brygga, runt Lilla Bocken och mål vid boj
eller brygga. I tävlingen ingick också pilkastning och kastning av
ankare, vilka vardera gav tidsbonus från den seglade tiden, som beräknades enligt LYS-regeln. Tävlingen vanns av scouternas H-båt
Bönan.
Mustfinnökappseglingen arrangerades 22. september med start
och mål vid Viittakari. De planerade två starterna kunde genomföras programenligt i vind från sydväst. LYS 1 klassen med 6 deltagare vanns av Esa Mach med besättning. LYS 2 klassen med 7
deltagare vanns av Mark Lassfolk, GK. Två deltagare från ASS.
Under säsongen har Esa Mach, Thomas Hacklin och Kaj Lindfors tävlat mycket framgångsrikt också i andra kappseglingar.

21

Övrig seglingsverksamhet
Midsommareskadern samlade 7 båtlag och gick till Lammkläppen.

Junior- och lättbåtsverksamheten
Juniorerna har varit flitiga användare av Optimist-, Laser- samt
Topperjollarna som föreningen har till sitt förfogande på Beckholmen. Här får vi nog tacka vår goda tränare Jonas Krogell, hjälptränare Alexandra Ekman och Roger Nylund för alla fina träningar.
Aktiviteterna började redan i början av året med veckoträningar
i Gillesgårdens Spegelsal. Här gick programmet närmast ut på att
förbättra konditionen för kommande seglingar. Det krävs en hel del
för att kunna handskas optimalt med en jolle i lite hårdare vindar.
Under våren var våra juniorer också ivrigt med på de gemensamma lokala segelföreningarnas träningar. Här kan nämnas den
ytterst välbesökta jollekantringsövningen i Uittamo simhall som
lockade hela 13 ASS juniorer med. Totalt hade vi under året 83 juniorer varav vi fick 13 nya under sommaren.
Seglingarna kom igång i maj och höll på ända in i oktober. Tävlingsgruppen började tidigt med sina veckoträningar samt Logitech
Cupen. I år var 7 ASS juniorer med på dessa onsdagstävlingar (Ida
Björkqvist, Filip Blomquist, Samuel Eriksson, Casimir Lindström,
Mathias Ollanketo, Amos Veräjänkorva samt Tobias Wiik) som var
med och kappseglade på Logitech Cup (7 med Optimist, 1 Laser
Radial, 1 Zoom8). Logitech Cupen bestod av 32 starter för Optimisterna vilket nog kan ses som en mycket viktig del för juniorernas utveckling inom kappsegling. Vi har haft turen att ha Stig Röberg och Roger Nylund som ivriga kappseglingsarrangörer sedan
flera år tillbaka. Här skulle juniorkommittén gärna se flera juniorföräldrar samt andra seglings intresserade ställa upp för att hjälpa
i arrangemangen. Det är faktiskt mycket roligt att åka ut på Erstan
någon vacker juni onsdagskväll. ASS jolleskola arrangerade i juni 2
nybörjarkurser, en blå/röd (tävlingskurs), en grön (fortsättningskurs) samt i augusti en ny/grön/blå/röd kurs (gemensam för alla).
Dessa kurser samlade ihop 33 flickor och pojkar som nog lärde sig
en hel del om segling.
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Genom detta ivriga seglande var också vår utrustning i behov av
diverse uppdatering, här kan nämnas att Terhin fick en ny styrvajer
och RIB-gummibåtens elsystem reparerades. Vi hade också turen
att Scansel sponsorerade två Laser Radial riggar till vår Laser flotta.
Genom detta kunde vi också arrangera en kurs i jolle segling för
studerande samt personal vid Åbo Akademi. Vi hoppas på ett gott
fortsatt sammarbete här. Juniorkommittén var också ute med att
organisera två firmaseglingar under sommaren. Det blev mycket
omtyckt bland dessa fullvuxna ”kappseglare” att tävla med kollegorna utanför Beckholmen. Inom kappseglingen hade vi två ivriga Optimist juniorer (Samuel Eriksson och Filip Blomquist) som
deltog i den finska Optimist rankingserien. Rankingserien gick ut
på att klara sig möjligast bra i 4 deltävlingar (ranking 1 EPS Esbo,
ranking 2 HSS Helsingfors, ranking 3 samt finska mästerskapet
Esbo, ranking 4 NJK Helsingfors). Ännu kom juniorerna inte på
prispallen, men vi ser framemot nästa säsong med flera ivriga ASS
juniorer med ute på turnén. Våra lokala nyheter Åbo Underrättelser hade också uppe ögonen för juniorseglingen med en fin artikel
på första sidan under sommaren. Under flagghalningen samt under
höstmötet delades det ut gröna, blå samt röda diplom åt våra goda
seglare. Optitrophyn fick Ida Björkvist äran att ta emot och Pelles
Juniorpokal gick åt Filip Blomquist.

Klubbverksamhet, möten och fester
Stadgeenliga vår- och höstmöten, 7.3. och 14.11., hölls traditionsenligt på Svenska Klubben och var relativt väl besökta. På höstmötet berättade Timo Ketonen om sin seglats till Spetsbergen sommaren 2011.
Seglingssäsongen inleddes med en välbesökt flagghissning den
11.5. I programmet ingick supé med samt lotteri. En orkester bestående av våra juniorer uppträdde. Flagghalningen 28.9. var en
välbesökt fest med kräftor, snapsvisor.
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Klubbhuset
Restaurangen fungerade fortfarande som beställningsrestaurang
under sommaren 2012. Några större reparationer gjordes inte, men
pumpen som tömmer brunnen för avloppsvatten måste förnyas.

Klubbhamnen
De nya pontonerna övervintrade första gången på den utgående
fasta bryggan. Lyftet av pontonerna gjordes av Rannikon rakennus ja kuljetus (Pekka Ahonen). För masterna på bryggan gjordes
nya ställningar så att man kan placera masterna i två skikt. Övervintringen av pontonerna orsakade inga problem men den hårda
stormen efter julen fällde några träd och kastade de tunga presenningarna som skyddade masterna på bryggan i sjön. På våren var
det mycket enkelt för några talkoarbetare att bygga hamnen i skick
endast på några timmar efter att Ahonen med sin arbetsbåt hade
sjösatt pontonerna.
På sommaren höjdes ungefär en fjärdedel av hamnplanen, som
mest ca 30cm, så att hela stranden nu är ungefär jämn. Man använde ca 150m³ sprängsten och 150m³ krossten, grus och stenaska.
Arbetet utfördes av Maanrakennus ja maisemointi Rainio Oy. Samtidigt installerades skyddsrör för elkabel, vattenrör och avloppsrör
för sugtömningspumpen.
För sugtömningspumpen byggdes breddning av strandbryggan
som talkoarbete (Javen, Röberg, Fält) .
Elarbetet för sugtömningen gjordes av EkiSähkö Oy (en ny ledning ända från eltavlan). Asennuspalvelu Sorje Oy kopplade vattenrören och avloppsrören till pumpen. Samtidigt gjordes några
förbättringar till hamnens vattensystem, bl.a. förnyades ett stort
antal kranar.
På hösten just före båtlyftet fortsatte man med att förbättra
hamnen (Suomen Vesirakenne). Sluttningen ovanför jollerampen
byggdes till två terrasser. Nedre kanten av terrasserna förstärktes
med stumpar av betongpålar . Utjämningen skedde med grus. Den
mycket våta och mjuka leran vid vägen ner till stranden grävdes
bort och ersattes med grus. Leran kördes till skogen vid vägen. På
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våren utjämnas leran till parkeringsplats.
Till sist förbättrades början av strandbryggan genom att gjuta
hela hörnet med stålbetong. Nu kan man använda strandbryggan
för att sjösätta större båtar med mobil lyftkran. Bryggan kan också
användas av båtar (fartyg) som har landningsramp (t.ex. M/S Ruissalo).
För vinterförvaring placerades båtarna så att början av stranden
blev tom. På det tomma utrymmet placerades två pontoner, som
kan sjösättas genast efter islossning och då användas som arbetsflotte vid reparation av bryggorna. Vid nedmonteringen av hamnen
öppnades den yttersta ändan av den utgående fasta bryggan och där
placerades några pålar för att stärka och jämna ut locket av bryggan.
Städningen av skogsområdet fortsatte. På bryggan staplades ved
för att användas på Tjuvö.

Utehamnarna
Tjuvö

Det höga vattenståndet (+90cm) vid årsskiftet 2011-2012 lyfte den
ännu oplacerade pontonen på en sten vid stranden så att den nu
lutar i ca 30 graders vinkel. Ingen lämplig arbetsbåt hittades för att
dra loss pontonen och placera den på slutligt ställe. Antalet besökare på Tjuvö har igen ökat. Flera båtar besökte Tjuvö för första
gången sommaren 2012.

Administration och information
Sällskapets kansli är inrymt på tredje våningen i gårdsflygeln i
Svenska Gården vid Auragatan. Kanslifunktionerna sköttes på deltid av Michael von Hellens
Sällskapets årsbok utkom först i oktober pga. en hel del problem.
Årsboken utgör fortsättningsvis sällskapets kanske främsta interna
informationskälla för medlemmarna och har säkert en funktion
att fylla också i framtiden. Ett medlemsblad utkom i mars. Infor25

mation till medlemmarna sköts numera till stor del via sällskapets
internetsidor samt e-post som är ett snabbt, smidigt, effektivt och
dessutom billigt sätt.

Utmärkelser och vandringspris
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hederstecken i silver: Markus Blomquist
Mattis Stora stop: Olof Malmström
Kotkanpää-pokalen: Jonas Krogell
Åbo Lamps pokal: Kim Trapp
Björn Lindfors LYS-pokal: Esa Mach
Årets seglare: Thomas Hacklin
Hederspris för kappsegling: Kaj Lindfors
Optitrophy pokalen: Ida Björkqvist
Pelles Juniorpokal: Filip Blomquist

Ekonomi
Räkenskapsårets över-/ underskott för år 2012 visar på -2.352,06 €.
Summan av främmande kapital minskade från 73.303,76 år 2011
till 65.687,66 år 2012. Lånet som lyftes från Nordea under 2011 har
amorterats enligt plan med 7.368,44 under 2012. Lånesaldot utgör
i slutet på räkenskapsåret 55.263,12. Enligt plan amorteras lånet på
10 år, varav första året nu är amorterat. Fastigheten Marholmsudden (Tjuvö) är pantsatt som säkerhet för lånet.
Investeringarna i Beckholmens hamnanläggning har fortsatt år
2012 vilket har medfört att avskrivningarna gått upp från 5334,21
år 2011 till 5.744,26 år 2012. ASS har erhållit ett understöd på
5.262,81 av Åbo stad för installering av septic anläggning. Disponibla medel i kassan var vid årsskiftet 5.018,53 jämfört med 2.093,78
vid slutet av 2011.
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Uppvaktningar
Sällskapet uppvaktade Hans Groop på hans 80-årsdag med det inramade bankappseglingskortet.
En bordsvimpel överräcktes till Lennart Söderlund vid invigningen
av Brännskärs skärgårdscenter.
Kaj Dunderfelt tilldelades en bordsvimpel vid flagghalningen.
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ASS BALANSRÄKNING
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Materilla tillgångar
Egna fastigheter
Egna byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Materilla tillgångar sammanlagt
Investeringar
Övriga aktier och andelar
BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT
RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kortfristiga
Kundfordringar
Resultatregleringar
Fordringar sammanlagt
Finansiella värdepapper
Kassa och bank
RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT

AKTIVA SAMMANLAGT
PASSIVA
EGET KAPITAL
Övriga fonder
Verksamhetskapital (överskott/underskott f.t.rsp)
Räkenskapsperiodens överskott/underskott
EGET KAPITAL SAMMANLAGT
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
Reserver
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristiga skulder
Kortfristiga
Skulder till kreditinstitut
Skulder till leverantörer
Övriga skulder
Resultatregleringar
Kortfristiga skulder sammanlagt
FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT

PASSIVA SAMMANLAGT
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31.12.2012

31.12.2011

5 045,64
11 945,62
42 674,79
59 666,05

5 045,64
12 844,75
48 009,00
65 899,39

201,83
59 867,88

201,83
66 101,22

4 550,67

3 251,70

10 857,19
1 610,14
12 467,33
2 630,59
5 018,53
24 667,12

21 939,50
2 184,90
24 124,40
2 630,59
2 093,78
32 100,47

84 535,00

98 201,69

31.12.2012

31.12.2011

722,22
24 175,71
-5 779,91
19 118,02

722,22
-4 246,80
28 422,51
24 897,93

0,00

0,00

55 263,12

62 631,56

7 368,44
1 034,05
679,93
1 071,44
10 153,86
65 416,98

8 183,44
744,98
526,68
1 217,10
10 672,20
73 303,76

84 535,00

98 201,69

ORDINARIE VERKSAMHET

ASS RESULTATRÄKNING

2012

2011

INTÄKTER
Administration och kansli
Hamn o hamnverksamhet
Klubbhuset, Beckholmen
Uthamnar
Kappseglingsverksamhet
Juniorverksamhet
Klubbverksamhet, möten o fester
Båtregister o ch besiktningsverksamhet
ASS försäljningsartiklar
Intäkter totalt

0,00
43 095,35
12 596,00
613,00
480,00
5 644,00
1 744,00
3 518,00
580,00
68 270,35

0,00
54 660,29
9 194,90
533,02
1 280,00
4 330,00
1 660,00
2 297,00
773,00
74 728,21

KOSTNADER
Administration och kansli
Hamn o hamnverksamhet
Klubbhuset, Beckholmen
Uthamnar
Kappseglingsverksamhet
Juniorverksamhet
Klubbverksamhet, möten o fester
Båtregister o ch besiktningsverksamhet
ASS försäljningsartiklar
Kostnader totalt

‐15 939,32
‐55 364,74
‐8 384,88
‐995,56
‐525,92
‐9 622,90
‐1 721,96
‐271,00
‐299,80
‐93 126,08

‐18 108,47
‐57 351,30
‐10 145,67
‐747,08
‐956,86
‐3 070,31
‐1 566,50
‐187,00
2 439,08
‐89 694,11

ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

‐24855,73

‐14 965,90

27 582,00
‐11 284,74

33 166,00
‐11 336,57

‐8 558,47

6 863,53

21,08
‐2 505,33

29,30
‐4 864,96

‐11 042,72

2 027,87

5262,81

325,51

0,00

26 069,13

‐5 779,91

28 422,51

MEDELANSKAFFNING
TILLFÖRDA MEDEL
Intäkter
Kostnader
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Intäkter
Kostnader
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

ALLMÄNNA UNDERSTÖD
Allmänna understöd
FÖRÄNDRINGAR I RESERVERINGAR

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER‐/UNDERSKOTT
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☐☐ Klubbhuset från ovan. Foto: Jouko Saarinen.
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Kasper Westerlund

Gunnarsöra
– ett exempel på kartografiska
kuriosa
Samlingarna vid Åbo Akademis sjöhistoriska institut innehåller
stora mängder äldre sjökort eller sjökartor av vilka de äldsta är s.k.
portolaner (från italienskans portolano, som är avlett från ordet
portus, hamn) som härstammar från 1500-talet. Äldre sjökartor är
intressanta, inte minst eftersom de ofta innehåller vad man kunde
kalla kartografiska kuriosa. Ett intressant exempel från 1600-talets
första hälft är den handkolorerade sjökartan eller kartbladet Ducatus Uplandia (Hertigdömmet Uppland) som har ingått i den latinska utgåvan av den stora atlasen Theatrum Orbis Terrarum sive
Atlas Novus, tryckt av bröderna Joan (1596–1673) och Cornelius
(1610–1648) Blaeu i Amsterdam 1640. Sjökortet är dedicerat till
Michael le Blon, vilket anges i kartuschen nere till vänster på kortet.

Dynastin Blaeu
Bröderna Blaeu hade övertagit sin fars, Willem Janzoon Blaeus
(1571–1638) företag som grundats år 1599. Fadern Willem var
född i Alkmaar i Holland och flyttade till Amsterdam före den äldre sonen Joans födelse år 1596. Företaget tillverkade framför allt
topografiska arbeten, kartor, stadsplaner och sjökort och hade sitt
säte i Amsterdam. Blaeu publicerade även kartor graverade av bl.a.
Pieter van den Keere och Jodacus Hondius. Familjen Blaeu gav ut
ett stort antal marina atlaser som idag är mycket sällsynta och eftertraktade bland samlare. Familjen Blaeu anses vara en av de kändaste utgivarna och sammanställarna av marina atlaser trots att de
var mest kända för sina landatlaser. Det Blaeuska företaget som låg
i Amsterdam, som vid den tiden ansågs vara kartografins centrum
i världen, hade rykte om sig att höra till de få företag inom samma
bransch som hade det senaste geografiska kunnandet. Willem Blaeus tidigaste kända verk är en karta över Holland från år 1604. Under åren 1638–1673 fungerade han som det holländska ostindiska
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kompaniets officiella kartograf. En intressant detalj är att många
av figurerna på dessa sjökort och kartor ritades av konstnärer från
Breughels och Rembrandts studior.
Willems äldsta son Joan delade sin fars passion för sitt arbete. Efter faderns död år 1638 övertog sönerna verksamheten och fortsatte utveckla den tillsammans fram till den yngre brodern Cornelius
död tio år senare. Joan fortsatte då verksamheten ensam. Mycket
lite är känt om den yngre brodern Cornelius utöver att hans namn
finns på andra kartor från åren 1638 och 1642–1644. Det Blaeuska
huset eldhärjades svårt år 1672, ett år innan Joans död. Det som
återstod av kartor och plåtar skingrades sedan successivt.

Kartografiska kuriosa
Till min sommarläsning hör boken Till utskären, skriven av den
rikssvenska författaren och skärgårdsskildraren Sten Rinaldo och
utgiven på Rabén & Sjögren i Stockholm 1970. Jag har läst boken
ett flertal gånger och har varje gång fascinerats av sägnen om Gunnils Öra. Därför fastnade min blick direkt på ögruppen Gunnarsöra
på det Blaeuska sjökortet då det för ett antal år sedan dök upp ur
gömmorna på Sjöhistoriska. Ögruppen som placerats till höger på
sjökortet, strax ovanför kartuschen nere till höger omfattar totalt
tio holmar. Av dessa är tre större land. Under ögruppen står namnet Gunnarsöra skrivet. För den som är bekant med historien om
Gunnils Öra känns det minst sagt intressant, rentav häpnadsväckande, att ögruppen avbildats så noggrannt på sjökortet och att man
tydligt kan räkna holmarnas antal och urskilja deras form. Vad är
då detta Gunnils- eller Gunnarsöra som vi inte hittar på sjökorten
idag? I fantasin går tankarna till Atlantis och till andra mytomspunna öar.
Det är mig obekant hur många gånger Gunnils Öra tryckts på
sjökort och kartor. Blaeu var trots allt inte den första som tryckte
den lilla arkipelagen på sitt sjökort. På en karta som uppgjordes
av Anders Bureus och trycktes år 1630, finns Gunnils Öra inritad,
sannolikt för första gången i historien. Bureus var styresman för
Svenska Lantmäteriet och kallades överstearkitekt eller generalmatematikus och hade bland annat i uppgift att utbilda lantmätare.
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Han har därför kallats ”den svenska kartografins fader”. Ögruppen
Gunnars Öör på Bureus´ sjökort består av tre öar – på det sätt Gunnils Öra oftast beskrivits. Det finns inte helt säkra uppgifter om var
Bureus´ karta trycktes, men sannolikt är att det var i Stockholm.
Tidiga skriftliga vittnesmål där Gunnils Öra omnämns finns
också bevarade. År 1691 beskrev generaldirektören för Lantmäteriet Carl Gripenberg, som under 1690-talet kartlade Stockholms
skärgård, Gunnils Öra i ett brev på följande sätt:
Gunnars Öör eller Gunnils öra af bönderna kallad: Buraeus haar
satt samma öön på chartan. Bönderna säga att man icke seer henne
altijd. Hon ligger uthi stora fahrwatnet, som jag det har tagit efter de
wissaste stellen, men ännu aldrig funnit. Det hände mig en söndag,
då jag war wid skäran at taga af des grunder och belägenheter, at jag
på en ort fick see 3 spetzar på hafvet; då blef jag illa wid och mente,
at jag hade i glömskan gått den förbij. Kallade så bonden och frågade
om Gunnils öra. Men när bonden kom, fick man intet mera see det.
Bonden sade så wara, men spådde en stor storm eller mycken fisk.
Men där fölgde på en grufwelig och förskräckelig stor storm. Swenska
öyar [högarna] är den yttersta klippan i Swenska skäran; säges af
bönderna hafwa warit under watnet.

Sägnen om Gunnils Öra
Enligt den sägn som Sten Rinaldo beskriver i boken Till utskären
såg folket på Svenska Högarna vid vissa väderleksförhållanden och
alltid i samma bäring, 130 grader sydost från fyren på Svenska Högarna ett ”överjordiskt land” kallat Gunnils Öra. Det underliga landet lyste i starka färger och det rörde sig som en bild i vatten. Efter
någon timme brukade landet försvinna, bara ibland var det synligt
hela dagen, aldrig längre. Ibland uppenbarade sig det överjordiska
landet ofta, ibland kunde decennier gå innan det visade sig igen.
Lotsarna och fiskarna på Svenska Högarna talade om ”havsfruns
ö” och fenomenet ansågs vara förbundet med trolldom. Att få se
Gunnils Öra ansågs bringa lycka och det kunde ge goda fångster.
Det talades också om att synen varslade om storm eller olycka. Det
är fullt förståeligt att folket på det karga Svenska Högarna blev vidskepliga vid åsynen av detta uppskjutna land. Enligt Rinaldo har
35

namnet Gunnils Öra levat i sju århundraden men ingen vet när
namnet kom i folkmun. Det anses kunna härledas ur ett kvinnligt
väsen sammankopplat med vattnets trolldom – sjörået. Hon kallades vid namn och gemensamt för sägner där hon figurerade var att
namnformen alltid innehöll förleden Gun-. Rinaldo nämner Gune,
Gunna, Gunner, Gunnil, till och med Gunnar och att namnformen
levat längst just i det uppländska skärgårdshavet. Också på närmare
håll finner vi ortnamn med förleden Gun- med eventuella paralleller till sägner om havsfruar. Gunnarsören eller Gunnarsörarna
nordväst om Hangöudd och Gunnarskären i Brändö på Åland är
exempel från våra vatten. Ryktet om Gunnils Öra bekräftades, som
tidigare redan framkom, senare också i de första kartorna över den
svenska kusten.

Fenomenet
Hur kan då fenomenet förklaras? För dagens människor känns teorierna om sjörået eller sjöodjur inte riktigt plausibla. En hägring
eller ett Fata Morgana låter mera trovärdigt. Men vad är det i så fall
som hägrar och vad utlöser fenomenet? Sten Rinaldo ger i boken
Till utskären en förklaring på fenomenet Gunnils Öra som verkar
trovärdig. Följer man 130 graders bäringen från Svenska Högarna
når man inte land förrän efter ca 170 kilometer. Det första man då
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når är den estländska ön Dagö. Ett avstånd som på grund av jordens
rundning är alldeles för långt för en vanlig hägring. Fenomenet kan
däremot förklaras som en kombination av refraktion och reflektion
– ett samspel av ljuseko och spegling. Detta har meteorologer kommit fram till. Mycket förenklat betyder det att en spegelbild kan
”studsa” flera gånger mellan en spegelblank yta och en viss sorts
luftlager i atmosfären. Genom att refraktions- / reflektionsprocessen upprepas flera gånger kan Dagö, som från Svenska Högarna sett
ligger långt under den optiska horisonten bli synlig. Utöver att Östersjön skall ligga spegelblank måste ett varmare luftlager ligga över
vattnet som i sin tur måste vara rätt kallt. Med andra ord betyder
detta att bilden av Dagö speglas i vattenytan, fortsätter upp genom
luftskikten, bryts gradvis i en båge nedåt genom spärrskiktet och
speglas i den blanka vattenytan på nytt. Detta kallas repeterad refraktion. Beskrivningarna av Gunnils Öra har också jämförts med
profilbilder av Dagö, något som visat sig stämma rätt bra överens,
trots att beskrivningarna av Gunnils Öra givetvis varierar.
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Transportseglats
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Kärra – Torrevieja, hösten 2012
Min tanke var att föra s/y Fata Morgana II till Medelhavet för att
segla där en tid istället för att lyfta upp båten här för vinterförvaring. Kostnadsmässigt verkade detta attraktivt, för att inte tala om
klimatets fördelar. Ju mera jag ägnade mina tankar i dessa banor
desto ivrigare blev jag. Vilka etapper och hurudan tidtabell kunde
man räkna med? Tidigare seglatser hade gått på engelska sidan av
kanalen, men nu tänkte jag att vi håller oss på kontinentsidan istället. Tiden beräknades ta 5 veckor och etapphamnarna bli ca. 10,
alltså rätt långa mellanetapper. Jag skissade en preliminär plan som
jag sedan skickade ut främst till seglarkompisar som varit med tidigare, och fick, kanske till min stora förvåning, omedelbar positiv
respons. Nu kunde man ju inte backa längre.
Hamn
Ankomst Avgång Distans ca.
Kärra Dragsfjärd		
26.08
Rönne Bornholm
29.08
03.09
420
Cuxhaven Tyskland
04.09
06.09
300
Scheveningen Holland 07.09
10.09
300
Cherbourg Frankrike
11.09
12.09
300
A Coruna Spanien
16.09
17.09
500
Cascais Portugal
20.09
21.09
350
Lagos Portugal
23.09
24.09
200
Fuengirola
27.09
28.09
350
Torrevieja
01.10		
250
			

2970 Sjömil

Måndagen den 27 augusti.

Mötte den kommande besättningen vid busstationen i Salo. De var
Juuso och Kata som skulle vara med till Tyskland och Petsku som
skulle följa med hela resan. Juuso är seglingsinstruktör och Kata en
av hans elever som ville pröva på hur det är att segla på öppet hav.
Petsku har varit med många gånger förut och befäst sin ställning
som enastående kock och proviantör, oaktat rådande sjö- och vindförhållanden. Därav hedersnamnet ”intendenten”.
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Vi kastade loss på förmiddagen och styrde söderut mot Kasnäs.
Vi skulle fylla diesel och vattentankarna, men varken Pargasport eller Kirjais kunde bjuda på den servicen, fast de skulle ha legat bättre
till med tanke på rutten. Den ena hade vattenslangen av och den
andra en vattenautomat med 50 centtare. På isbrytarfaret blåste det
snabbt upp till 20m/s och rakt på nosen. Sjön växte och vissa antydningar till ”mal de mer” kunde skönjas hos den oerfarne. Jag hade
låtit förstärka presenningen för gummibåten som vi hade på däck
för att tåla kommande duster ute på Atlanten. Trots presenningsmakarens uttryckliga garantier över att surrningsöglorna håller vad
som helst, slets de sönder redan förrän vi kommit ut på öppet hav.
Vinden bara tilltog varför vi beslöt att ta in på Utö, ett oplanerat
stopp, för att invänta bättre väder som utlovats till följande dag.
Det är bra att ha vänner i vassen vid dylika tillfällen. Fastän vinden
blåste rakt in i hamnen och gjorde de normala förtöjningsplatsera
oroliga och nästan obrukbara, kunde vi lägga till i lugnet vid Mats
båthus.
Följande morgon på tisdag fortsatte vi ut på Östersjön i fortfa-
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rande frisk WNW-lig vind i hög sjö. Rapporten lovade avtagande.
Vår plan var att gå öster om Gotland, men vindarna ville annorlunda. Visby passerades på onsdag och Ölands Södra Udde följande
dag i regn och SW 12 m/s. Rönne angjorde vi i hällregn på fredag
morgon och förtöjde på vår vanliga plats inne i lilla fiskehamnen.
Ringde opp hamnfogden som kom ner till båten för att ta emot
avgiften ( i euro ). Som kompensation fick vi karta över byn, duschkod och landström.
De har nästan blivit kutym att nånting alltid måste fixas på båten i Rönne. Så blev det också denna gång. Den ena toalettskålen
fylldes under gång med vatten och var svår att tömma. Det tog sin
tid innan vi kom underfund med att slangen till septiktanken var
tilltäppt. Då vi inte lyckades få slangen öppnad, trots alla möjliga
vajerarrangemang, fanns det inte så mycket annat att göra än att
försöka byta ut slangen mot en ny. Jag hade nämligen låtit varvet
förnya alla septik slangar under vintern, vilket de också påstått sej
ha gjort. Det visade sej dock att antingen hade slangen varit för
kort eller annars besvärlig att installera, för på det svårast tillgängliga stället hade man gjort en skarv med gamla slangen, vilket sen
medförde att slangen så småningom tilltäpptes. Nåja, ny slang från
skeppshandeln och ett inte allt för lätt eller behagligt jobb påbörjades. Dit gick nästan hela dagen, men slutresultatet blev utmärkt.
Inhandlat färsk rökt fisk direkt från fiskarna vid kajen som sedan
intogs som kvällsmål tillsammans med rediga bornholmare.
Vinden höll sej stadigt SW-lig då vi på lördagen satte kursen mot
Kiel. Vi kryssade på ända till Fehmarn då det började skymma och
vinden avtog. Huvudmaskinen startades för att komma till Holtenau så att vi skulle få några timmars sömn före inslussningen till
Kiel kanalen, eller Nord-Ostsee kanalen som den officiellt heter. Vi
förtöjde måndagen den 3 september klockan 00.00.
Här lämnade Kata oss förrän vi slussade in klockan 09.00. Vår
nästa hamn skulle nu bli Rendsburg ungefär halvvägs i kanalen.
Där skulle det bli ytterligare besättningsbyte genom att Juuso hoppar av och Jokke mönstrar på. Platsen är utmärkt för besättningsbyte med goda förbindelser till flygplatsen i Hamburg.
Lade oss tidigt för att fortsätta i gryningen mot Brunsbüttel,
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andra ändan av kanalen. Utslussning skedde på eftermiddagen på
tisdag. Väderrapporten utlovade NW 5 på German Bight. Kryssen
skulle alltså fortsätta, möjligen en liten sträckbog i hög motsjö. Får
se hur det blir.
Scheveningen i Holland skulle bli nästa. Lite kunde vi sträcka
bland kryssandet mellan alla vindmöllor och ankarliggande fartyg.
Vädret hade åtminstone blivit soligt och rätt så varmt, första dagen
med shorts. Hamnens gästbrygga var nästan tom så här års. Vilat
ut och städat båten. Jokke mönstrar av på grund av arbetsbrådska.
Egentligen hade han planerat att vara med ända till Cherbourg,
men då prognosen talade om hård kryss med risk för försening från
vår tidtabell, så han tog det säkra för det osäkra. Väderprognoserna
var lite oroliga och svårtolkade.
Fredagen den 7 september lade vi ut i vackert väder men frisk
motvind och rätt hög motsjö. Vi kryssade på med mindre genuan
och full stor ända till höjden av Calais då vinden avtog, men riktningen förblev densamma.
På lördag eftermiddag då vi gick för motor passerande Gris Nez,
öster om Calais, förundrades vi över varför franska kustbevakningens fartyg följde oss sicksackande rätt akter om oss. Som väntat var
kallade de på oss på VHF:en för att kolla vad vi var för ena. Efter
att de fått alla uppgifter om både Petsku, mej och båten insisterade
de fortfarande på att komma ombord för närmare granskning. En
kommandotrupp fem man stark beväpnade med lätt artilleri bordade oss med gummibåt och påbörjade sin granskning. Hela båten
genomsöktes, pass och certifikat lästes noga och översattes, ( bara
en av kommandotruppen kunde engelska ). Man var väldigt mån
om att veta varifrån vi kom och vart vi var på väg, och varför ? Då
vi fick förklarat att vår destination var medelhavet och spanska Torrevieja, var man också nyfiken på hur vi tänker ta oss tillbaka ? Nåja
, kanske detta ingick i något slags skolningsprogram.
Greenwich meridianen passerades söndagen den 9 september
i nästan lugn sjö, och Cherbourg angjordes samma kväll klockan
20.00. Navtexen meddelade om en tropisk storm, Nadine, som för
tillfället var stationär söder om Azorena. Risken fanns för att centret skulle börja röra på sej nordvart och åsamka hårda vindar på
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Irländska sjön, Engelska kanalen, Nordsjön och Biscaya. Nu gällde
det att komma så långt som möjligt förrän vädret slår om, om så
skulle ske.
Då vi förtöjde möttes vi av en dam på bryggan som tog emot
trossarna, och sa ” Hej, är ni från Dragsfjärd ” ( som hemhamn står
det Dragsfjärd på akterspegeln ). Det var Högsårabor som skulle
segla omkring i ett år med sin s/y Andromeda. Med dem firade vi
en trevlig kvällssits ombord. Om deras färd kan man läsa på bloggen ” taideväylä.com ”. Till Cherbourg väntade jag min dockningsstation för datorn, som jag hade glömt hemma. Den var framme
på båten med UPS service 36 timmar efter att den skickats från
Finland. Bra service.
Vi följde med spänning med hur Nadine skulle utvecklas. Helt
enligt tidigare prognoser meddelade Navtexen att stormcentret har
sakta börjat röra på sej mot NE. Ännu var dess inverkan inte märkbar , men vi ville för säkerhets skull vidare förrän ovädret når oss.
Vi kollade tidvattnet som visade sej vara högst femtiden på morgonen onsdag den 12 september. För att få bästa möjliga medström
fastslogs avgången till denna tidiga morgonstund. Vi hade för av44

sikt att bunkra diesel från automaten på samma gång. Men som så
ofta är fallet fungerade inte automaten, varför vi måste vänta tills
kontoret öppnade 07.30. Nå, vi missade inte helt medströmmen för
den sakens skull.
Vi kom iväg i stadig motvind. Vad annat kunde man vänta än
kryss, men dock i rätt behaglig sjö. På eftermiddagen dog vinden
ut och motorn startades. Konstig rök och olja kom ut från avgasröret! Fram med Yanmar instruktionsboken som kom med en massa
olika möjligheter. Det ena värre än det andra. Vi valde att kolla det
enklaste alternativet som nämnde överfullt oljetråg och hoppades
att vi prickade rätt. Jag hade nämligen fyllt på olja ett par gånger
under resan utan att kolla nivån desto mera. Också maskinutrymmet hade en massa olja på durken. Vi sög ur motorn ungefär en
liter och satte fingrarna i kors att detta var problemet. Motorn startades och efter ett litet rökmoln återgick allt till det normala igen.
Vilken lättnad ! Senare har jag blivit varse om att vi haft fel typs
oljefilter, vilket kanske varit den egentliga orsaken.
Då vädret var hyggligt valde vi att gå söder om den beryktade ön
Ushant fastän pilot böckerna varnar för denna svårnavigerbara ka45

nal med starka strömmar, i synnerhet i dåligt väder. Trots motvind
loggade vi som bäst 11 knop i medström.
Biscaya visade sina bättre sidor så här till att börja med. Moderat
SW-lig vindar tills vidare. Tumlarna har hittat oss och leker runt
båten. Alltid lika fascinerande. Idag middagstid den 14 september
har vi 220 sm till La Coruna i norra Spanien som skulle bli vår nästa
etapphamn. På natten vände vinden till NE-lig och tilltog i styrka.
Det blev en hård slör med bottenrevad stor i hög sjö med opp till 16
m/s, som skjutsade oss fram i 8 knop ända till La Coruna , dit vi anlände söndagen den 16 september på morgonnatten. Exakt 4dygn
från Cherbourg.
Timingen var utmärkt, för vi hade ställt träff med Bjarne till den
16 september i La Coruna. Han hade nämligen beställt sitt flyg redan för en månad sedan ! Där dök han opp på morgonen till frukosten ombord. Bjarne skulle vara med oss till Cascais därifrån
han hade returbiljett den 22 september. Min dotter Eva-Marie igen
mönstrar på i Cascais den 24, så tidtabellsmässigt löper det som
smort.
Spanien är ju biffarnas förlovade land, vilket skulle bevisas på
krogen den kvällen. Det blev måndag morgon den 17 sept. och
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tid för fortsatt resa. Vädret var disigt och regnigt med svag vind.
Vi hade sällskap av ett par andra segelbåtar som skulle åt samma
håll, men synkontakten försvann ganska snart då vi valde att ta en
genväg söder om Isla Sisargas. Det var motorgång hela vägen då vi
på kvällen passerade Cabo de Finisterre. Man förundrade sej över
de tusentals vindmöllor längs hela kusten, med tanke på diskussionerna här i Finland om hur oekonomiska och dyra de är. Detta
var faktiskt någonting som stack en i ögonen redan börjandes från
Tyskland. Någon måste ju ha räknat rätt vad beträffar lönsamheten!
Vi gick in i Povoa de Varzin, norr om Porto, följande dags eftermiddag. Vi hade gott om tid för några avstickare för att passa
in ankomsten till Cascais. I Povoa fanns ett antal engelska segelbåtar på land för upprustning, putsning och bottenmålning. Det lär
vara ett av de förmånligaste ställen på atlantkusten. Efter besök på
hamnpaviljongen och ” seabass ”fortsatte vi följande morgon mot
Figuera de Foz. Lite medvindssegling men mest för motor i svag
vind. Varmt och soligt.
Vid midnatt förtöjde vi vid ankomstbryggan och blev ombedda
att vänta där tills kontoret öppnade och vi skulle tilldelas en bryggplats. Allt fungerade utmärkt med vänlig och hjälpsam hamnperso47

nal. Själva marinan höll på att genomgå en enorm utvidgning och
uppbyggning av nya kontor och andra hamnfaciliteter. Speciellt iögonfallande var en enorm skylt där priset för hela projektet uppgavs
till €000.000.000,00 med texten ” detta kostar ingenting för det är
EU som betalar ”. Varför har man inte dylika projekt i Finland?
Efter promenader i +30 grader och ” marinesco ”, blev det avgång
fredagen den 21.sept. för att komma till Cascais följande morgon
där Bjarne skulle lämna oss. Fata Morgana II lade till vid receptionskajen i Cascais marina, igen vid midnatt. Trots tidpunkten
blev vi vänligt mottagna och gavs duschkort till kontorsbyggnaden
för att följande dag få en plats i själva marinan.
Lördagen den 22 september började vi vår vistelse i Cascais i
strålande sol och värme. Härifrån tog Bjarne tåget till Lissabon för
hemfärden. Vi passade på att kontakta en gammal klasskamrat och
ASS:are sedan 1967, Cisela, som bott i Portugal i över 30 år. I henne
hade vi en utmärkt guide och trevligt sällskap under vår vistelse
där. Dessutom hade vi möjlighet att bekanta oss med hennes målningar; hon är nämligen en etablerad konstnär i Portugal med en
48

hel del utställningar och publikationer på sin meritlista. På hennes
förslag blev det en portugisisk middag på torkad torsk och nattfösare ombord. En lyckad kväll.
På natten bröt ett sjutusans oväder ut helt plötsligt. Vinden ven
i över 30 m/s och vågorna slog över vågbrytaren. På morgonen var
allt förbi och solen gassade på från klarblå himmel. Det var Nadine
som spökade. Ur Navtexen kunde man läsa att det var full storm
på Nordsjön, Engelska kanalen, Irländska sjön och Biscaya. Ovädret medförde att hamnarna på Portugals kust där vi nyligen legat
stängdes för lustfartyg på grund av den höga sjön och vindstyrkan.
Enligt prognosen skulle ovädret inte röra sej längre söderut. Men
efterslängar av den var nog att vänta.
Åkte ut till flygfältet för att möta Eva på söndag kväll. Det hade
blivit rätt blåsigt igen men till måndagen lovades avtagande vindar.
På måndag kväll beslöts fortsätta mot Medelhavet i rätt styv slör.
Ursprungligen hade vi Lagos på agendan, men för att komma vidare undan ytterligare oväder fortsatte vi direkt mot Gibraltar.
Följande dag den 25 september passerade vi det kännspaka Cabo
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Vicente i god slör i halvmulet väder. Vid fyrtornsbyggnaden lär finnas ett stort munkkloster med sammanhängande seminariefaciliteter. Vädret blev så småningom oroligare med regn och rusk då vi
kom till Admiral Horatio Nelsons stridsfält vid Pte Trafalgar. Här
gäller det att hitta rätt ” fil ” vid inloppet till Gibraltarsundet för
att kunna tillvarata det bästa strömmarna. Dessa är i regel över tre
knop vilket gör en hel del i framfarten. På onsdagskvällen passerade vi Punta Tarifa i god medström och kom in i Gibraltarsundet.
Vi var i Medelhavet ! Förbi Gibraltar körde vi för motor i stilltje och
kolmörker kryssande mellan alla ankarliggande och trafikerande
fartyg. Här gäller strikta trafikregler i separationszonerna och patrullbåtarnas ständiga kontroll för att hindra illegal immigration.
Handelsfartygen har skyldighet att alltid anmäla sej vid passage av
Gibraltar. Det finns en sägen om dåförtidens världens största hangarfartyg ” USS Enterprise ” passerade oanmäld och trafikkontrollen
anropade ” What ship is passing Gibraltar ” fick de till svar ” What
rock is calling ”. Är man stor så är man.
Torsdagen den 27 sept. klockan 04 00 lade vi till vid ankomstbryggan i Fuengirola och ombads vänta till klockan 09 00 då vi
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skulle få klarera in och anvisas plats. Vi hade nu kommit till dessa
typiska medelhavsförtöjningar, där man med båtshaken fiskar upp
färdigt utlagda ankarlinor som går ut från kajen. Om man inte är
på alerten vid förtöjningen trasslar man lätt in linan i propellern.
De flesta väljer att förtöja med aktern till medan jag föredar nog
att lägga till med fören mot bryggan. Båda sätten har väl sina sidor.
Vädret var inte vad vi hade sett framemot här på Medelhavet.
Det var regn och blåsigt men dock rätt varmt. Också här blev det att
idka lite socialt liv genom att frugans syster med man råkade vara i
stan på semester, och med vilka vi tillbringade en trevlig eftermiddag.
Fredagen den 28 september fortsatte vi i regn och rusk. Det blåste upp senare med översvämningar brutna träd som blockerade
strandpromenaden, så att t.o.m. skolorna måste stängas för att undvika olyckor. Det var Gale Warning hela vägen då vi passerade Cabo
de Gata i hård medvind. Vindrodret och Autopiloten hade svårt att
bibehålla kursen i den höga sjön och plattlänsen. Så här fortsatte vi
således med i huvudsak handstyrning till vår slutdestination Torrevieja dit vi kom på söndag morgon klo. 06 30 den 30 september.
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Vi hade bokat plats i den rätt nya marinan ” Marina Salinas ” och
jag blev mycket positivt överraskad av den standard denna marina
erbjöd. Hur det kom sej att just denna marina valdes berodde på
mina förfrågningar och rekommendationer jag fått. Svenska Kryssarklubbens Medelhavssektion, dit jag anslöt mej, hade en hel del
erfarenheter av olika marinor på spanska sydkusten och denna fick
bra betyg överlag. Marinan var prismässigt konkurrenskraftig med
all behövlig service inom området. Jag bokade in ”Fata Morgana II”
på tio månader till halva priset av vad endast min vinterförvaring
kostade i Finland.
Följande morgon den 1 oktober var Evas semester slut och hon
tog planet hem från Alicante. Hon hade faktiskt otur med väderleken under den gångna veckan. Efter att hon mönstrade på i Cascais
var hennes första soliga och varma dag dagen hon skulle åka hem.
Också här blev det en hel del socialt umgänge med pargasbor
som inviterade oss till ” Casa Rowlit ”, kvällssits hos ett finskt par på
deras jättestora katamaran och lunch med en arbetskollega till mej
som bor en del av året i närheten.
Hela resan gick precis enligt utsatt tidtabell. Det här är ju en sak
som jag varje gång svär på att ingen utsatt tidtabell skall finnas, men
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det bara tycks bli så. All utrustning höll och fungerade klanderfritt,
vilket gjorde ens tillit till farkosten bara starkare. Efter en stor erfarenhet rikare och loggade 2694 sjömil, är jag tacksam för den ypperliga besättningen som varit med på olika sträckor, och tror nog
att också de fick uppleva något som man minns en tid framöver.
s/y Fata Morgana II
Kaj Eriksson
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London Boat Show

☐☐ Pontus, Hilkka och Folke bland småbåtar.
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Båtmässan i London är en av de största i
Europa, måhända den allra största. Om
man vill kan man ta bilarna(!) som mått
i en jämförelse med Helsingforsmässan. I
Helsingfors syntes några Volvon (världens
snabbaste traktor?) men i London var det
Rolls Royce och Bentley som gällde bl.a.
en RR från år 1908, glänsande så man borde ha haft solglasögon!
I samarbete med TPS (pursi- inte palloseura) reste tre ASS:are,
Hilkka och Pontus Lindberg samt Folke Forsman till London veckändan 18–20 januari. Stämningen på mässan var bekant från andra båtmässor med överraskande många föga marina biprodukter.
Största besvikelsen var segelbåtsavdelningen som mestadels presenterade gamla kända märken: franska båtar, Bavaria (naturligtvis!),
Dehler, Hanse etc. Inga nordiska märken. En båttyp, främmande
för oss, var Inland Boats, smala deplacementbåter för kanaltrafik.
Mest imponerade storleken på motorbåtarna – formidabla skepp!
(Pearl 75, [77 fot, 23,30 m], Fairline Squadron 78 [80 fot, 24,37 m]
– och en stilla undran: hur fasen hade man fått in dessa jättar i utställningshallen?
Varför endast tre ASS:are var intresserade av resan är svårt att
förstå. Resan, med Air Baltica via Riga, arrangerades av Mikko
Rindell Oy, av oss resenärer krävdes inga initiativ; buss hämtade
från Gatwick, hotellet låg på promenadavstånd från utställningshallen ExCel, inträdesbiljetter ingick i resans moderata pris, buss
skjutsade från hotellet tillbaka till flygplatsen. Sedan gick det ju på
tok men det var inte resebyråns fel. På grund av snöovädret var
flygtrafiken kaotisk i hela Europa och vi landade i Riga först kl. 2
på natten. Någon förbindelse till Åbo fanns inte längre, gruppen
splittrades, de som hade mest bråttom tog buss till Tallinn, några
passade på att turista i Riga medan ASS:arna flög via Helsingfors
och kom välbehållna till Åbo måndag eftermiddag.
Folke Forsman
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Välkommen till Brännskär!
Brännskär är en ö som ligger i Åbolands skärgård, tre sjömil söder
om Nagus huvudö. Brännskär är ursprungligen känd för det gamla
fiskehemmanet som 2009 köptes av Åbolands skärgårdsstiftelse.
Från och med juli 2011 har Skärgårdsstiftelsen arrenderat Brännskär vidare till trä- och möbelformgivare / båtbyggare Lennart
Söderlund som nu bosätter sig på Brännskär året runt. Söderlund
tillsammans med skärgårdsstiftelsen arbetar med att restaurera och
upprätthålla de två gamla bostadshusen samt själva gården som
tillhör till fiskehemmanet. Utöver allt detta öppnade Brännskär
och Söderlund sina dörrar för publik sommaren 2012 i form av ett
besökshamn (ca. 30 båtplatser) och cafe. Dessutom har Brännskär
blivit en livlig plats för flera olika evenemang. På sommaren 2012
ordnades det t.ex barnläger, utomhusbio och konserter med varierande musikutbud. Besökare har i stort uppskattat ’det nya Brännskär’ och dess jordnära och mysiga stämning.
Sommaren 2013 kommer det att fortsätta med en varierande
evenemangskalender. Vi vill erbjuda ännu mera människor att bekanta sig med det gamla fiskehemmanet och med skärgårdskultur.
Istället för att sitta i det ventilerade hamnkontoret och surfa på in-

☐☐ Foto: Marko Ekman.
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ternet har besökare möjlighet att springa efter hönor och se hur en
träbåtbyggare arbetar. På Brännskär vill vi med enkla och delvis
traditionella metoder skapa en bra stämning, utedass och vedbastu är självklarheter. Dessa möjligheter är oerhört viktiga speciellt
med tanke på dagens barn som bor i städer och delvis har tappat
kontakten med naturen. Men inte mindre för vuxna som kämpar i
samhällets accelererande tempo. Brännskär bjuder på en plats var
man kan slappna av och andas fritt. Det kommer förbindelsebåt
till Brännskär dagligen och önskan är att utvidga kundkretsen från
båtfolk till också cyklister.
Hamnen öppnar då isarna släpper och cafe öppnar heltid från
midsommar till mitten av augusti. Vill man ha en kopp kaffe och
varm bastu redan i maj löner det sig att ringa på förhand!
För mer information kan man ringa 040 7373 905 eller gå in på
Brännskärs hemsida på brannskar.fi och på facebook, där vi dessutom uppdaterar händelsekalendern under våren och sommaren!
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☐☐ Lennart med sina damer. Foto: Marko Ekman.
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BESIKTNINGSINFORMATION 2013
Vårens båtbesiktningar sker följande kvällar kl 18-20 i klubbhamen på Beckholmen.
tisdag
7.5.
skrovbesiktning
torsdag
16.5.
tisdag
28.5.
torsdag
6.6.
torsdag
13.6.
tisdag
18.6.
Dessutom kommer besiktningar att utföras på Airisto Stormälö
måndag 10.6. (kl. 17-19)
Besiktningarna löper bäst om du reserverar tid på förhand.
Besiktning kan enligt överenskommelse även ske i annan hamn.

Avgifter:

Inregistrering / grundbesiktning 60,-, årsbesiktning 35,för icke ASS-medlemmar 45,I samband besiktningen tilldelas en inbetalningsblankett.
Eventuella bensinkostnader debiteras vid besiktningstillfället.

Besiktningsmännens kontaktuppgifter:
Andreas Lundin
Arto Blomberg
Kalevi Fält
Mikael Huldén
Karl-Johan Mether
Carl-Johan Åkerblom
Norbert Agte
Jesper Broo
Olof Malmström
Peter Rönnberg

ÅBO
ÅBO
ÅBO
ÅBO
ÅBO
ÅBO
NAGU/ÅBO
HELSINGFORS
MARIEHAMN
NAGU

050 346 3731 ordförande
0400-782 973
045-139 7673
040 581 0039
040 567 9958
040-7464015		
040-5455609		
040-5183515
050 556 6517
040-534 7561

Endast besiktigad båt är berättigad att använda ASS klubbflagga.
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• Besiktningen av båten indelas i grundbesiktning
och årsbesiktning.
• Grundbesiktningen görs vart femte år samt då båten bytt ägare
eller registreringsförening. Dessutom utförs grundbesiktning
om båtens besiktningsmärkeskolumn blir full eller om man
hoppat över en besiktningsgång.
• Grundbesiktningen görs i två steg, som skrovbesiktning med
båten på land och som årsbesiktning med båten seglingsbar i
sjön. Vid skrovbesiktningen granskas båtens skrov, styrinrättning, kraftöverföring och genomföringar samt motorn.
• Årsbesiktningen utförs med båten fullt utrustad och i sjön. Där
granskas utrustning och anordningar som inverkar på säkerheten.
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Fjalar Carla in memoriam
1926-2013
Airisto Sällskaps medlemmar nåddes i slutet av mars av budet att
vår hedersmedlem och mångåriga tidigare kommodor Fjalar Carla
hastigt lämnat den jordiska seglatsen bakom sig.
Segling var ett av Fjalars och hans familjs stora fritidsintressen.
Även om Fjalar som medlem i Åbo Segelklubb kom att verka som
dess kommodor 1967-68 var det nästan 20 år senare som han kom
att göra de största insatserna för segelsporten i det svenska Åbo.
Airisto Segelsällskaps och Åbo Segelklubbs samgång 1974 hade inte
skett helt smärtfritt men under Fjalars tid som sällskapets kommodor åren 1984-91 föreföll det som om allt gammalt ”groll” föll
i glömska.
Under dessa år kom sällskapet att uppleva en mycket dynamisk
tid av livfull aktivitet, uppskattade arrangemang men också med
radikala beslut och stora satsningar för framtiden.
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Det gamla klubbhuset och övriga faciliteter på Lilla Bocken avyttrades och man lät uppföra en bastu på Marholmsudden på Tjuvö
i Houtskär. Också på Lammkläppen norr om Aspö gjordes olika
investeringar för att underlätta båtarnas angörande och öka trivseln. Klubbhamnen i Beckholmsviken upprustades och fick nya
pontoner.
Under dessa år fick också juniorverksamheten bokstavligen ny
vind i seglen i och med medlemmen Sakari Alhopuros sponsorprojekt som resulterade i att sällskapet som donation fick 10 nya
optimistjollar. Dessa kom att inleda en aktiv juniorseglingsperiod
inom sällskapet som fortsätter ännu i denna dag.
Eskaderseglingen var mycket livlig och inte minst midsommareskadern till Lammkläppen och Nagu Berghamn var mycket populär inte minst tack vara Fjalars engagemang. Tillsammans med
hustru Lisa och barnen Manne och Minna deltog de i många år i
arrangemangen. Midsommarkappseglingen i anslutning till denna
kunde på den tiden samla över 40 deltagande båtlag. Under Fjalars
tid som kommodor upptogs också eskaderkontakter med Trälhavets båtklubb i Åkersberga utanför Stockholm.
Mot slutet av Fjalars tid som kommodor fattade man också beslutet av upphöra med den egna allt mera förlustbringande driften
av klubbrestaurangen på Beckholmen och hyrde från år 1988 ut
verksamheten till en företagare.
Vi som haft förmånen att få jobba tillsammans med Fjalar både i
sällskapets styrelse och i den övriga verksamheten upplevde honom
som en inspirerande och säker rorsman för vår verksamhet. ASS
fick under hans ledning uppleva en aktiv tid där glädje och trivsel
alltid var närvarande.
Clas Javén och Roger Nylund
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s/y dat wor et deltog i ORCi-VM
i Helsingfors på sommaren 2012
Audi ORC International World Championship 2012
På sommaren 2011 hörde vi att de kanske skall seglas ORCi-VM
på så gott som våra hemmavatten. På hösten 2011 bekräftades informationen, klubben Merenkävijät skulle arrangera ORCi-VMregattan i Helsingfors den 4 – 11.8.2012. Vi diskuterade saken
inom familjen och konstaterade att detta skulle vara en “once in
a lifetime”-möjlighet och att vi definitivt ville delta i regattan med
familjens båt.
När beslutet hade fattats att vi skulle delta fick vi tänka på åtskilliga saker: vad måste göras åt båten, vilka segel borde förnyas, vem
ska vara med i besättningen osv.

Besättningen
Vi funderade ganska länge om vi ska segla med sex eller sju person i
besättningen. Vi hade hittills seglat för det mesta med sju personers
besättning, men det skulle kanske ge en liten fördel i respiten om
man skulle minska besättningsvikten med en person. Vi ordnade
ett par testmätbrev med olika besättningsvikt och konstaterade att
fördelen med att lämna bort en person var så liten att vi hellre ville
vara på den säkra sidan och segla med sju personer. När vi visste
hur många vi skulle bli gick vi vidare med att samla ihop besättningen. Vi hade en bra grund eftersom vi har några gastar som har
seglat med oss redan i flera år. Vi fick ihopfem personer utan besvär
men sen blev det litet jobbigare. Men lyckligtvis fick vi också med
Toni Hellman och Henri Harka, så var besättningen fullständig:
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Jens Mach; min bror som skötte om piano och navigering.
Perttu Keinänen; en god vän som har seglat med oss i över tio år,
tog hand om fördäcket.
Henri Harka; mastmannen. En Albin Express-seglare som seglade
första året med oss.
Kai Kortelainen; genua- och spinnakertrim tillsammans med Joonas. Har seglat med oss sedan 2007.
Joonas Vasama; genua- och spinnakertrim tillsammans med Kai.
Har seglat med oss sedan 2007.
Toni Hellman; storsegeltrim. Har seglat med oss några gånger
tidigare.
Esa Mach; skeppare och styrman. Taktiken skötte vi tillsammans
med Toni och Joonas.
Jag är väldigt nöjd med att alla var väldigt engagerade i projektet,
vi kunde till exempel segla alla kappseglingar från början av sommaren upp till VM-regattan med samma besättning. Det var också
en av våra styrkor att besättningen arbetade bra ihop i alla, även
svåra, situationer.

☐☐ Dat Vor Et
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Nya segel
Vi visste från början att vårt storsegel måste förnyas. Också Genua
3:n var från 2003 vilket betydde att den inte heller längre var konkurrenskraftig. Tyvärr upptäckte vi på hösten 2011, efter de sista
seglatserna, att vår Genua 1 heavy inte heller var i bra skick. Den är
från 2005 och den har varit vår “arbetshäst” och har så fått många
timmar av vind och solsken. Vi fick bita i det sura äpplet och konstatera att om vi inte ville ge kompensation de andra båtarna, måste
tyvärr Genua 1 heavyn också förnyas.
Vi samlade erbjudanden från de viktigaste segelmakarna för
dessa segel och försökte ta reda på vilket som skulle vara bäst och
förmånligast för oss. Till sist beslöt vi oss för inhemska WB-sails
som vi redan hade bra erfarenheter av. Vi beställde seglen i god tid i
september 2011 så att vi fick dra nytta av den bästa säsongrabatten.
Vid samma tid skickades den gamla Genua 3:an till segelmakaren,
som omvandlade den till en Genua 4. Vi fick alla seglen från segelmakaren i början av juni 2012, alltså i god tid även om det fanns lite
problem med lattor till storseglen.

Förberedelser med båten
Vi gjorde inga speciella förberedelser med båten. Vi tyckte att bottnen var så bra efter förra säsongen att vi inte behövde göra någon
stor renovering av botten. Kanske slipade vi bottnen lite mera noggrant än vanligen men det var också det viktigaste. En annan sak
var att vi måste flytta VHF-antennen från akterpulpiten till masttoppen, annars var det bara småsaker med egentliga båten. Men så
var det också att försäkra att all säkerhetsutrustning var regelmässiga. Vi måste förnya nödraketerna, eftersom de gamla raketernas
datum hade gått uthösten 2011.
Eftersom regattan var i augusti, var det ett måste att lyfta båten
och tvätta bottnen före regattan. Vi gjorde det hos TPS dagen innan
vi seglade i väg till Helsingfors.

Regattan
Merenkävijät har sin hamn på ön Särkkä, som är en av Sveaborgs
befästningsöar. Det betydde at vi hade en fin miljö men tyvärr
66

mycket begränsad service när det handlar om toaletter, dusch, bastu osv. Lyckligtvis fanns där ett gammalt skjul dit vi fick föra våra
överflödiga segel och andra större saker. Vi försökte göra båten så
tom som möjligt, vi gick igenom alla möjliga skåp, lådor och hörn
och förde bort allt som vi inte behövde. Lyckligtvis kunde Toni ta
med sig sin egen båt till Särkkä, så att vi kunde föra dit alla möjliga
mindre saker (sovsäckar, dynor, duschsaker osv.) som vi inte ville
ta med oss till havet och en del av besättningen kunde också sova i
den båten. Vi var väl en av de få besättningar som bodde ombord
hela regattan. De flesta besättningarna sov antingen hemma eller på
hotell. I och med att vi övernattade på båten slapp vi de logistiska
problemen med att hur alla skulle ta sig till och från ön. Det var ju
hundratals, kanske över tusen seglare som ville komma till ön varje
morgon. Eftersom vi i förväg inte visste hur svårt det ska bli med
logistiken, tog Henri också en liten RIB med sig. På det sättet var
vi inte beroende av tidtabellen för de officiella båtar som förde folk
till och från ön.
Regattan började lördagen 4.8.2012 med anmälning. Lördagen
och söndagen var reserverade för anmälning och diverse kontroller, bland annat segelkontroll, säkerhetskontroll, utrustningskontroll osv. Det hade varit tal om att besättningen också ska vägas,
något som vi var lite nervösa för eftersom vi hade anmält oss med
en ganska låg besättningsvikt. Hela besättningen hade bantat de senaste veckorna och vi gick på verkligen lätt kost de sista dagarna.
Tyvärr blev det ingen officiell vägning men vi fick möjlighet att gå
på den officiella vågen och kunde konstatera att vi var 1,8 kg under
officiella vikten, alltså nästan “spot on”! Vi fick allt med kontroller
färdigt i bra tid och så hade vi möjlighet att gå ut och träna lite på
söndag eftermiddag.
Eftersom det blev 77 båtar i lilla gruppen vi seglade i, delades
lilla gruppen i två klasser, B1- och B2-klass. Vi seglade i B2-klassen
och efter tre dagar delades lilla gruppen i Gold- och Silverfleet efter
resultatet av de första dagarnas seglatser.
Den första starten var på måndagen 6.8.2012. Regattan började
med den så kallade långa offshore-banan. Tyvärr fanns det nästan
ingen vind när vi gick ut och så började regattan med “AP”-flag67

gan upp, alltså uppskjutning av starten. Efter några timmars väntan blev det en liten bris så att “AP”-flaggan kom ner och vi kom i
väg. Lilla gruppens B1-klass startade först, sen B2-klassen och stora
gruppen sist. Vi startade alltså i mellersta gruppen. Det blev en lätt
kryss emot Helsinki Racon och därifrån gick det vidare till Porkala.
Vinden ökade stadigt och vred litet mot ost så vi kunde lyfta spinnakern på vägen mot Porkala. Från Porkala var det kryss tillbaka
till Helsinki Racon. Som sagt, vinden blev stadigt starkare och lite
innan vi nådde Helsinki Racon fick vi också ganska häftigt åska
med regn på oss. Eftersom starten hade blivit uppskjutit blev det
också ganska sent innan vi gick i mål dvs. det blev mörkt på väg
från Helsinki Racon till Hramtsow. Därefter rundade vi Isosaari på
östersidan och så fick vi en läns nästan upp till mål som låg vid
Särkkä. Här i sista delen av banan fick många båtar problem eftersom det var först plattlens i 8 – 10 m/s, tidvis måste vi köra lite
”negativt” för att komma till märken. Vi ville inte halsa, eftersom
det var mörkt och det regnade som förbannat, sikten var delvis ner
på ca. 100 meter och även mindre. Vi körde efter GPS-plottern och
försökte hitta ett par obelysta sjömärken med ljuskastaren men inte
var det så lätt när man surfade i vågorna med 9 – 10 knop. Vi gick
i mål klockan 23.54.36 och det blev en 14 plats i vår klass för oss.
Tisdagens första start blev uppskjuten pga. den ganska sena ankomsten av de sista båtarna på måndag, så det blev bara två starter i
vår grupp. Vinden hade blivit ännu starkare och det lär ha varit upp
till 15 m/s under dagen. Men frisk bris har alltid varit bra för oss
och så fick vi mycket bra resultat: 3. och 7. blev det på tisdag även
om vi körde en kinesisk på länsen i den andra starten. Lyckligtvis
gick ingenting sönder, det fanns många båtar som hade rivna segel,
bruten spinnbom och så vidare.
På onsdagen blåste det ännu bra vindar men det var inte så häftigt som på tisdagen, kanske 10 m/s som mest. Det blev en bra dag
för oss eftersom vi fick en tredjeplats och en sjätteplats, den bästa
dagen för oss. Efter tre dagars seglats blev den mindre gruppen
uppdelad i Gold- och Silverfleet efter resultaten hittills. Vi gick i
Guldgruppen som tionde totalt.
På torsdag blev det lätt vind, något som inte alls passar oss. Det
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blev bara en start och vi fick en 25. plats av den. Vi visste att om det
ska bli sju eller flera starter, så kan det sämsta resultatet räknas bort.
Vi hoppades att en 25. plats skulle vara vårt sämsta resultat.
På fredagen seglades den korta offshore banan. Tyvärr var det
igen ganska lätt vind i början. Det var en kort kryss till ett kryssmärke, sen gick det med spinnaker mot Helsinki Racon. Därifrån
var det kryss till Kallbådagrund och Ulkomatala. Här fick vi litet mer bris och märkte att den vänstra sidan närmare land hade
mycket bättre bris. Under regattan fanns det många situationer där
man kunde märka att på den ena sidan var vinden mycket förmånligare än på den andra sidan. Vi försökte ta reda på det och vara
på den riktiga sidan men vi lyckades inte alltid. Från Ulkomatala
gick det med spinnaker till Helsinki Racon igen och därifrån var
det samma bana till mål som det hade varit på måndag. Lyckligtvis
var förhållandena lite bättre än på måndagen. Vi gick i mål klockan
18.08.28 och det blev en 15 plats för oss.
Vi låg nu på 10 plats som bästa finska båt i lilla gruppen och lördagen var den sista seglingsdagen. Tyvärr blev det igen mycket lätt
vind som vi inte alls tycker om. I första starten var vi i bojändan av
startlinjen och eftersom de svenska systerfartyget ”Epsilon Explorer” inte gav utrymme åt oss när vi ville gå upp, så fick vi kontakt
med bojen på startlinjen. Vi måste alltså gå tillbaka och runda bojen igen och starta bakom alla andra vilket var mycket dåligt i det
lätta vädret. Vi kämpade ändå och kunde segla förbi några av våra
konkurrenter och till sist blev det en 16 plats för oss. Vinden blev
ännu lättare, tidvis var det absolut bleke och så gick ”AP”-flaggan
upp vilket betydde att nästa start blev igen uppskjuten. När vi hade
väntat några timmar och det fanns ingen stadig bris och tidsgränsen för sista starten närmade sig, signalerade startbåten AP- över
A-flaggan vilket betyder ”No more racing today” vilket också betydde att regattan var förbi.
Eftersom ”Neverita”, en finsk Salona 37 med ASS:aren Kaj Lindfors också i besättningen, fick en 8:e plats i sista starten gick dom
förbi oss i slutresultaten. Så vi blev 11 av 77 båtar och den nästbästa
finska båten i lilla gruppen.
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Slutsats
Mitt personliga mål var att vara den bästa X-332:an som seglade i
regattan och det tycker jag att vi lyckades nå, vi var den bästa av alla
X-332 standard-båtar. Det finns ju två X-332:or före oss i slutresultaten men de är båda X-332 Sport-versioner som har annan köl och
rigg. Den tyska båten var också annars mycket modifierad, den har
vunnit världsmästerskapet för ett par år sedan.
Som sagt i början, det har varit en ”once in a lifetime”-händelse
och jag vill tacka familjen, båtens ägare och hela besättningen som
gjorde det möjligt att vi kunde förverkliga drömmen om att segla
med egen båt i en så fin regatta. Så som jag hört har det varit den
största ORCi-VM-regattan hittills, aldrig tidigare har det varit så
många båtar med. Men vi får se hur länge det håller, VM-regattan seglas 2013 i Ancona, Italien och jag tror att det ska bli ganska
många båtar där också.
Det finns mycket information på regattans webbsida om någon vill
läsa mera om regattan:
http://merenkavijat.fi/orcworlds2012
Esa Mach

☐☐ ORCi start.
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Sjöbjörnarna rf
En kort presentation
Sjöbjörnarna rf grundades år 1933 som en långfärdsförening. Föreningen har alltså aldrig konkurrerat med segelföreningarna om
medlemmar utan förutsätter att alla medlemmar i Sjöbjörnarna
också är medlemmar i någon segelförening.
Sjöbjörnarna är Finlands största segelförening med 2 750 medlemmar och 1 200 båtar. Det betyder att ca 10 % av segelföreningarnas sammanlagda medlemsantal är medlemmar i Sjöbjörnarna.
Sjöbjörnarna är alltså en långfärdsförening som uppmuntrar till
långfärder med familjebesättning. Det är en förening för hela familjen där barn, unga och vuxna fungerar tillsammans. Talkoandan är
viktig och skapar en sjöbjörnsanda.
Det viktigaste är naturligvis själva långfärderna. Den organiserade verksamheten stöder långfärderna.

Under vintern 2012 hade Sjöbjörnarna bl.a. följande
exkursioner och utbildningstillfällen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektricitet i båten (Helsingfors, Åbo)
Dieselkurs för kvinnor (Helsingfors)
Radarkurs (Esbo)
Båtförarens väderkurs (Helsingfors)
Trimning av rigg och segel (Esbo)
Raketavskjutningsövning (Esbo)
Räddningskurs (Lojo)
Förstahjälpskurs (Åbo)
Utrustandet av en långfärdsbåt för oceansegling (Esbo)
Segling i krävande förhållanden (Åbo)
Barnfamiljen seglar över Stilla havet (Esbo)
Sjömätning i dag (Esbo)
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På våren och försommaren är talkoaktiviteten i hamnarna viktig för att sätta hamnarna i skick och för att sammanföra medlemmarna.
På somrarna ordnas också seglarträffar i Finlands skärgård samt
på Österjöområdet.
Under 2000-talet har eskadrarna (7 – 10 dygn) gått till Hanöbukten, Saimen, Bottenviken runt, Gdansk, Riga, Höga Kusten och
St. Petersburg.
Sjöbjörnarna har 29 hamnar från Aspö i öster till Nystad i norr
(en i Stockholms skärgård). Hamnarna är skyddade och natursköna och har bryggor och bojar. Bastuna är välplacerade och i gott
skick. Det finns inte elektricitet, dricksvatten eller sophämtning i
hamnarna, inte helle någon personal, utan allt sköts med talkokraft,
som fungerar utmärkt trots föreningens storlek.
Sjöbjörnarna har sedan länge ett miljöprogram (som första segelförening i Finland). I känslig skärgårdsmiljö hänvisas besökarna
till befintliga stigar och diskställen har ordnats i land för att undvika belastning i vattnet särskilt i vikar där vattnet inte cirkulerar
effektivt.

För att bli ordinarie medlem fordras:

• Mångsidig långfärdserfarenhet som skeppare på Östersjöområdet
• Seglingen är en aktivitet för hela sommaren, inte bara en veckas
semestersegling
• Kunnig båtförare, iakttar god sjömanssed. Fungerat som skeppare minst 5 år
• Varit medlem i minst 5 år i en segel/båtförening som hör till
Segling och Båtsport i Finland rf –Aktiv, ansvarsfull, äger talkoanda
• Beaktar naturen, skärgårdens befolkning och andra båtfarare

Båten:

• En båt som lämpar sig för långfärd och är beboelig: Segelbåt,
motorseglare eller motorbåt med vissa begränsningar. Utan båt
kan man inte bli ordinarie medlem.
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• Båten får inte vara för stor eller tung (hamndimensioneringen)
• I en samägd båt bör alla ägare vara medlemmar
• Inga företagsägda eller sponsorerade båtar

Avgifterna år 2012:

• Årsavgift för person 80 €
• Båtavgift 100 -150 € (beroende på båtens bredd)
• Bastuavgift 7 €/båtlag

Anslutningsavgifter:

• ordinarie medlem ca 2 500 €
• båtavgift ca 1 500 €
Anslutningsavgifterna ger tillgång till det värdefulla hamnnätet
och finansierar utvidgningar av hamnnätet och hamnarna.
Medlemsansökningblanketter finns på www.merikarhut.fi
Som bilagor behövs
• kopior av magistratens båtintyg samt segelföreningens certifikat
• den sökande bör inhämta tillåtelse av tre sjöbjörnsmedlemmar
som varit medlemmar i minst 5 år för kansliet att be om rekommendationer. Rekommendationerna skickas sedan direkt
till kansliet av medlemmarna.
Vill man bekanta sig med verksamheten ordnas varje sommar ett
öppet veckoslut där man med sin egen båt kan besöka en sjöbjörnshamn som en bekant sjöbjörnsmedlems gäst, tillsamman
med sjöbjörnsmedlemmen och hans/hennes båt.
I år firar Sjöbjörnarna sitt 80-årsjubileum med ett
sommarmöte i Åbo.
Välkommen till ett havsnära tillfälle öppet för alla
fredagen den 19.7. i Aura å!
Christian Kurtén
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505 – en klass för
tuffa killar och tjejer
Kaj Lindfors

Vad är 505?
505 är en tvåmans kappseglingsjolle konstruerad redan 1952 av
John Westell. 505 är antagen av ISAF som utvecklingsklass vilket
innebär att det mesta vad det gäller byggnadsmaterial, segelmaterial och riggar är tillåtet. Jollen är försedd med trapets och en
spinnaker på maximalt 26 m2, segelklar är minimivikten 127,4 kg.
Den stora segelytan och relativt låga vikten på båten gör att 505
är mycket snabb och känslig för trim, och därmed extremt rolig
att segla. Skrovets form ger båten ett härligt lyft redan i svag vind
med planingsgräns vid 5-6 m/s. Särskilt undanvindarna ger en ny
hisnande upplevelse, med farter upp till 20 knop. Känslan av fart
i en 505 under spinnakergång är något alldeles fantastiskt. Spinnakersättning och nedtagning går mycket smidigt tack vare spinnakertunneln.

Klassen i ständigt utveckling – passar olika besättningar
505 är en entypsklass, men reglerna tillåter toleranser beträffande
mast- och centerbords placering, roder- och centerbordsprofil
samt utformning av båtens inre. Detta bidrar till att hålla klassen
väl framme i utvecklingen. Friheten inom reglerna innebär att alla
båtar kan seglas lika snabbt, eftersom besättningen kan trimma båten efter sin vikt. För att balansera båten i alla vindstyrkor behöver
rorsmannen och gasten inte väga mer än 130 kg tillsammans. En
mix besättning kan bra klara sig mot en besättning på 170kg.
Idag byggs båtarna i epoxy, polyester, kevlar och kolfiber och har
master av aluminium. Seglen tillverkas i dacron, mylar eller kevlar.
För ett par år sedan tilläts även stor- och spinnakerbommar i kolfiber. ”High-aspect” kölarna och rodren har kommit till klassen för
att stanna. 505 har alltid ansetts vara en av de ledande klasserna
inom seglingen, speciellt när det gäller den tekniska utvecklingen
och nytänkandet.
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505 – en stark klass både i Finland och världen över
Idag finns ca 9100 Five-o-five fördelade på ett 40-tal länder världen
över. Varje år seglas VM och ett flertal internationella regattor. När
VM arrangeras utanför Europa seglas även ett EM. På VM 2012 i
La Rochelle var det 188 startande båtar från 15 länder i fyra världsdelar. 376 seglare av båda könen, mellan 15 och 79 år. Den yngsta
var en dansk tjej och den äldste en engelsk kille, som seglat Five-0Five i över fyrtio år. Erfarenhetsnivån var allt från seglare som just
lärt sig behärska båten till ett antal världs- och olympiamästare från
olika klasser.
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I Finland tävlar aktivt ett tjugotal båtar. Årligen arrangeras fem
ranking-tävlingar främst i södra Finland. Största delen av båtarna
finns för tillfället i huvudstadsregionen, men även i Åbo-regionen
finns ett flertal tävlande båtlag. ASS har varit respresenterad i klassen hela 2000-talet.

Varför seglar jag 505?
Johan Halonen och undertecknad införskaffade en 505 jolle från
Tyskland under våren 2002. Vi hade fått provsegla en lånejolle hösten innan, och vi blev bitna av de möjligheter 505 jollen erbjuder.
Med erfarenheter från både kölbåts- och jolleklasser, bland annat
49er och Melges, kan jag säga att 505-jollen och kappseglingen i
klassen kombinerar många egenskaper jag uppskattar i kappsegling. All respekt för kölbåtskappsegling, men verklig kappsegling
kan endast seglas i entypsklasser. Man mot man, besättning mot
besättning. De otaliga trimmöjligheterna i jollen gör att båtfarten
beror på besättningens kunskaper. 505 jollen sätter utmaningar
på både fysiska och psykiska egenskaper speciellt i hårdare väder,
utan att ändå vara för extrem. På Erstan intränad erfarenhet är till
stor nytta då vindpustar sökes i 1-2m/s. Klassandan besättningarna emellan är ypperlig och kappseglingsveckosluten är trivsamma
både på banan och på land. Förutom rankingserien i Finland, har
de internationella regattorna i Palermo, Cannes och på Gardasjön
gett fina erfarenheter.
Häng med och börja segla 505!
Mera information om 505 klassen hittas på klassförenings hemsidor på adressen: www.int505.fi

Maritim
livsstilsbutik

Slottsgatan 37b
även nätbutik:
www.oceanspirit.fi
tel. 040 761 8484
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ESKADERSEGLING I SLUTET AV 1800-talet

☐☐ Foto: ASS arkiv.
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☐☐ Champagneregatta.

Iroquois i Champagneregattan 2012
Iroquois (FIN-12) är världens första moderna åtta. Båten är designad av Olin Stephens och den är byggd i mahogny på Minneford
Yacht Yard i New York år 1967. Båten är en mindre kopia av Americas Cup vinnaren Intrepid. Iroquois har vunnit åttornas VM åren
1982 och 1983. Båtens första ägare var Eugene Van Voorhis. 1987
köpte ett syndikat finska seglare Iroquois till Finland. En av ägarna
då var ASSaren Frank Schauman. Syndikatet kappsegalde Iroquiois
i över 15 år. År 2002 köpte Per Wermelin båten till Sverige och senare Pekka Inkinen igen tillbaka till Finland. Själv köpte jag båten
hösten 2011 av Inkinen.
Vi deltog i några regattor sommaren 2012 med varierande besättningar och försökte lära oss segla denna mäktiga båt. En av
regattorna vi deltog i var den öppna finska mästerskapen som seglades i samband med Champagneregattan dvs. Nicholas Feuilllatte
Baltic Classic Masters Cup 4-5.8.2012 i Helsingfors. Till Champagneregattan lyckades jag få Frank Schauman och Robbie Lindström
från syndikatet med i besättningen. Robbies son Robson jobbade
som fördäcksgast.
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Det blåste kraftigt båda dagarna. Sammanlagt 11 åttor deltog i
regattan. En av båtarna var den splitternya klassiska åttan Luna som
vann alla tävlingar den deltog i sommaren 2011 i Finland.
Första dagen gick inte speciellt bra och det är lätt att förstå då vi
hade aldrig tidigare seglat tillsammans. Efter första starten kom vi i
mål som sjua. Före andra starten diskuterade vi taktik intensivt och
märkte inte startsignalerna. Vi var långt borta från startlinjen när
de andra båtarna startade och blev ordentligt försenade, men fick
ändå fast en båt och landade på plats 10.
Andra dagen gick betydligt bättre. Rollerna diskuterades ordentligt för att undvika sammanblandningar. Vi fick en bra start och
kom i mål som femma i den första starten. Andra starten var en
drömstart och vid första vändmärket ledde vi klart. Under tävlingen fick Luna fast oss, men ännu när vi närmade oss sista vändmärket före målet var vi på plats två. Under vändan gled spinbommen
i havet och brast av. Det tog en tid att reda ut röran och då seglade
två båtar förbi oss och vi kom i mål som fyra.
Under regattan blev det klart att Iroquois har fortfarande en utmärkt fartpotential bara man lär sig segla henne ordentligt.
Sommaren 2013 ordnas åttornas VM i Helsingfors. (29.73.8.2013). Tävlingen väntas bli den största VM tävlingen i klassen
någonsin. Iroquois får ett ny storsegel till sommaren 2013 och deltar självklart!
Hasse Karlsson
Bilderna har tagits av Jorma Rautapää och finns också på hans
websidor www.sailandsea.fi
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Kom och segla
Airisto Segelsällskaps seglingsträningar våren 2013
Beckholmen, Hirvensalo
Måndagsträningar: klockan 17-20 (maj-juni)
Onsdagsträningar / Logitech Cup: klockan 17-20 (börjar i maj)
För
både måndagens
och
seglingar
ordnas
ifallll d
dett fi
finns
Fö båd
å d
h onsdagens
d
li
d
tträning
ä i i ttvåå nivågrupper
i å
if
tillräckligt med deltagare. Tränare: Jonas Krogell, Lynn Bäckström, Alexandra Ekman

Anmälningar/info: http:www//airistosegelsallskapjuniorer.nimenhuuto.com

J
Jonas
K
Krogell
ll (coach)
(
h) 040 704 5958,
5958 Emil
E il Oljemark
Olj
k 040 720 9369 eller
ll Roger
R
Nylund
N l d 040 554 8540
http://www.airistosegelsallskap.fi/ eller på Facebook

☐☐ Allmoge.
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Allmogekappseglingen vid
Bolofsund 15.7
Söndagens allmogekappsegling vid Kittuis i Houtskär seglades i bra
väder. Ingen storm, inget regn, alltså ovanligt för denna sommar
hittills Starten vid färjfästet lyckades bra och ett jämnt fält slörade
mot Högö i nordost. Banan fortsatte medsols runt holmarna öster
om Kittuis och sedan från stora farleden till målet vid färjfästet.
Vinden var ostlig, ca 5-6 meter/sek, men vred långsamt till sydost
och avtog något. Det blev således lite kryss, sedan slör och läns. De
relativt stabila vindförhållandena medförde att skillnaderna blev
små. De fyra första båtarna kom i mål inom en minut.
Det ostadiga vädret före kappseglingen gjorde att deltagarantalet
var lite lägre än tidigare. Publiken var inte heller så talrik som vanligt Vid prisutdelningen noterades att Matias Nygård från Iniö nu
har fyra inteckningar i Houtskärs Sparbanks vandringspris från år
2004. Rolf Schwartz, också han från Iniö, har tre inteckningar. Det
krävs fem inteckningar för att få vandringspriset med äganderätt.
Efter prisutdelningen bjöd Houtskärs Allmogeseglare alla deltagare
och arrangörer på grillkorv och förfriskningar.
Kappseglingen arrangerades för ca 107. gången av Airisto Segelsällskap.

Resultat
Stora skötbåtsklassen
1. Hilda, Matias Nygård, Iniö
2. Linnea, Tor Abrahamsson, HAS
3. Rolf Schwartz, Iniö
4. Gunnar Björklund, Iniö
5. Ådan, Christer Friis, HAS
Lilla skötbåtsklassen
1. Konstancia, Joel Öhman
2. Santa Maria, Bengt Backman, HAS
Stig Röberg
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☐☐ Foto: Markus Blomqvist.

Juniorverksamheten 2013
I skrivande stund har isarna smultit utanför Beckholmen och seglingssäsongen sätter i gång för juniorerna kring Valborg. Då juniorernas antal har stigit kraftigt blir det för denna säsong aktuellt att
dela in seglarna i två olika grupper för att få bättre träning på egen
nivå. Vi kommer att ordna fler kvällsträningar än tidigare och tävlingsgruppen tränar måndagar, tisdagar onsdagar och torsdagar kl.
17 - 20. Då Logitech Cup börjar i medlet av maj, åker tävlingsgruppen dit. Till tävlingsgruppen hör alla som har börjat tävla på Logitech Cup och som kommer att delta i de nationella ranking- och/
eller kadett tävlingarna. Tävlingsgruppen åker även ibland till öppnare vatten på Erstan och träningarna börjar för tävlingsgruppen i
slutet av april.
Träningsgruppen kommer även att få träna mer i år och till träningsgruppen hör de som gått åtminstone nybörjarkursen men
som inte tävlar i Logitech Cup. Träningsgruppen tränar måndagar
och onsdagar kl. 17 - 20 i vattnen utanför Beckholmen. Träningsgruppens träningar börjar i medlet av maj och info om träningarna
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kommer upp på ASS nimehuuto sida. Kom ihåg att anmäla er till
träningarna.
Som ny tränare har vi Lynn Bäckström som har en seglingsbakgrund i bl.a. Optimistjolle, Zoom, Laser, 29er och 49er. Lynn har en
lång erfarenhet som tränare och kommer att träna både träningsgruppen (måndag, onsdag) och tävlingsgruppen (tisdag, torsdag).
Jonas Krogell tränar tävlingsgruppen på måndag och onsdag. Alexandra Ekman fortsätter som hjälpledare och Roger Nylund kommer att vara med på nybörjarkurserna.
I juni och augusti ordnar vi jolleskola på flera olika nivåer. Nybörjare har under sommaren fyra tillfällen att gå nybörjarkurs och
lära sig seglingens grunder. Vi ordnar två fortsättningskurser för
dem som redan gått nybörjarkursen och tävlingsgruppen har förutom kvällsträningarna kurs i början av juni. Observera att den
sista nybörjarkursen och den andra fortsättningskursen får en liten
ändring. Då ASS ordnar Optimist FM 9-11.8. flyttar vi kursernas
sista dag till måndagen den 12.8. Ingen kurs fredagen den 9.8. utan
i stället måndagen den 12.8.
www.airistosegelsallskapjuniorer.nimenhuuto.com/
http://www.airistosegelsallskap.fi/ ->juniorverksamhet
Vi ses på Beckholmen,
Jonas Krogell

☐☐ Optimistranking.
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ASS Kappseglingsresultat
MUSTFINNÖKAPPSEGLINGEN 22.9.2012

Arr.: Airisto Segelsällskap i Åbo r.f

Seglingsnämnd: Roger Nylund, Stig Röberg
RACE 1
LYS 2
LYS ->1,16
Signalflagga - Viestilippu D
Start-Lähtö 1: 22.9 kl
Wind: 140, 7m/s
Vind:
Segel
Purje

FIN-569
FIN-482
FIN-643
FIN-823 (spin 956)
FIN-2004
FIN-7150 (spin 2144)
FIN-9448

Namn
Nimi

Irenia
La Ina
Chapra
Filippa
Milou
Wild Rose
Merenna

Båttyp
Venetyyppi

Bluebird 25
H-båt
H-båt
H-båt
Haj 2000
Finn Flyer 31 cr
Finngulf 28e

Preliminära resultat - Alustavat tulokset
11:00:00
Utr.
Var.

SV
SSSSSV
SV

Rorsman
Ohjaaja

Kaj Lindfors
Risto Veivo
Mark Lassfolk
Niko Blomberg
Seppo Kaskimäki
Jari Hassinen
Pekka Kataja

LYS 1
LYS 1,17 ->
Signalflagga-Viestilippu E
Start-Lähtö 1: 22.9 kl
258
FIN-7540
FIN-15652
FIN-40040
DEN.2825

Kaparen
dat wor et
Feex
Excuisite
Mare Bos

RACE 2
LYS 2
LYS ->1,16
Signalflagga - Viestilippu D
Start-Lähtö 1: 17.9 kl
Vind:
Segel
Purje

FIN-569
FIN-482
FIN-643
FIN-823 (spin 956)
FIN-2004
FIN-7150 (spin 2144)
FIN-9448

Namn
Nimi

Irenia
La Ina
Chapra
Filippa
Milou
Wild Rose
Merenna

Kaparen
dat wor et
Feex
Excuisite
Mare Bos

Bes.
Mieh. LYS

ASS
TPS
GK
TPS
ASS
TPS
TPS

SV
SV
SV
SV
SV

Kristoffer Sandelin
Esa Mach
Pekka Koivisto
Anssi Arimaa
Toni Hellman

Utr.
Var.

Rorsman
Ohjaaja

Wind: 150, 7m/s
Båttyp
Venetyyppi

Bluebird 25
H-båt
H-båt
H-båt
Haj 2000
Finn Flyer 31 cr
Finngulf 28e

Kaj Lindfors
Risto Veivo
Mark Lassfolk
Niko Blomberg
Seppo Kaskimäki
Jari Hassinen
Pekka Kataja

12:27:42
12:25:13
12:21:27
12:29:31
12:24:55
12:21:31
12:17:38

5262
5113
4887
5371
5095
4891
4658

Bes.
Mieh. LYS

ASS
TPS
GK
TPS
ASS
TPS
TPS

SV
SV
SV
SV
SV

Kristoffer Sandelin
Esa Mach
Pekka Koivisto
Anssi Arimaa
Toni Hellman

GK
ASS
TPS
GK
TPS

Utr.
Var.

Rorsman
Ohjaaja

Klubb
Seura

1,02
1,08
1,08
1,08
1,08
1,12
1,14

2

Ber. tid
Lask. aika

5367
5522
5278
5801
5503
5478
5310

7,6 M
3
4215
4197
4295
3941
3575

Distans - Matka
Bana - Rata
Klubb
Seura

12:50:00
S-30
X-332
Elan 37
X-40
Farr 40 OD

7,6 M
3

I mål kl
Segl.tid
Maalissa klo Purj.aika

Distans - Matka
Bana - Rata
1,19 12:15:15
1,24 12:14:57
1,28 12:16:35
1,34 12:10:41
1,47 12:04:35

GK
ASS
TPS
GK
TPS

12:45:00

SV
SSSSSV
SV

1,02
1,08
1,08
1,08
1,08
1,12
1,14

2

11:05:00
S-30
X-332
Elan 37
X-40
Farr 40 OD

LYS 1
LYS 1,17 ->
Signalflagga-Viestilippu E
Start-Lähtö 1: 17.9 kl
258
FIN-7540
FIN-15652
FIN-40040
DEN.2825

Distans - Matka
Bana - Rata
Klubb
Seura

Plac.
Sij.

3
6
1
7
5
4
2

5016
5204
5498
5281
5255

Poäng
Pisteet

1
2
5
4
3

3,00
6,00
0,75
7,00
5,00
4,00
2,00

0,75
2,00
5,00
4,00
3,00

9,0 M
1

I mål kl
Segl.tid
Maalissa klo Purj.aika

14:33:53
14:26:05
14:25:33
14:34:51
14:32:47
14:28:55
14:21:51

6533
6065
6033
6591
6467
6235
5811

Distans - Matka
Bana - Rata
1,19 14:19:27
1,24 14:14:43
1,28 14:18:52
1,34 14:11:38
1,47 14:01:37

Ber. tid
Lask. aika

6664
6550
6516
7118
6984
6983
6625

9,0 M
1
5367
5083
5332
4898
4297

Plac.
Sij.

Poäng
Pisteet
4

6387
6303
6825
6563
6317

4

2
1
7
6
5
3

2,00
0,75
7,00
6,00
5,00
3,00

3
1
5
4
2

3,00
0,75
5,00
4,00
2,00

SLUTRESULTAT - LOPPUTULOKSET
LYS 2

LYS ->1,16

Segel
Purje

Namn
Nimi

FIN-569
FIN-482
FIN-643
FIN-823 (spin 956)
FIN-2004
FIN-7150 (spin 2144)
FIN-9448
LYS 1
258
FIN-7540
FIN-15652
FIN-40040
DEN.2825

Irenia
La Ina
Chapra
Filippa
Milou
Wild Rose
Merenna
LYS 1,17 ->
Kaparen
dat wor et
Feex
Excuisite
Mare Bos

Båttyp
Venetyyppi

Bluebird 25
H-båt
H-båt
H-båt
Haj 2000
Finn Flyer 31 cr
Finngulf 28e

S-30
X-332
Elan 37
X-40
Farr 40 OD

SV
SSSSSV
SV

SV
SV
SV
SV
SV

Kaj Lindfors
Risto Veivo
Mark Lassfolk
Niko Blomberg
Seppo Kaskimäki
Jari Hassinen
Pekka Kataja
Kristoffer Sandelin
Esa Mach
Pekka Koivisto
Anssi Arimaa
Toni Hellman

Bes.
Mieh. LYS

ASS
TPS
GK
TPS
ASS
TPS
TPS

GK
ASS
TPS
GK
TPS

Race 1

Race 2

Total

Plac.

5

1,02
1,08
1,08
1,08
1,08
1,12
1,14

3,00
6,00
0,75
7,00
5,00
4,00
2,00

4,00
2,00
0,75
7,00
6,00
5,00
3,00

7,00
8,00
1,50
14,00
11,00
9,00
5,00

3
4
1
7
6
5
2

3
5
5
6
9

1,19
1,24
1,28
1,34
1,47

0,75
2,00
5,00
4,00
3,00

3,00
0,75
5,00
4,00
2,00

3,75
2,75
10,00
8,00
5,00

2
1
5
4
3

2
2
2

Vandringspris - Kiertopalkinnot:
LYS 1: Turun Työväen Pursiseuras pris vid Åbo Segelklubbs 75 årsdag 1972: dat wor et, Esa Mach
LYS 2: Robas skål: Chapra, Mark Lassfolk

STOJ-seglingen 23.8.2012
korrigerade resultat

Starttid

FIN-7540 dat wor et
gottgörelse, s.
L-2431
Tuuli
gottgörelse, s.
L-476
Blues
gottgörelse, s.
FIN-323 Bönan
gottgörelse, s.

startplats
18:01:00
0
18:01:00
60
18:01:00
120
18:01:00
120
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Esa Mach

X-323, u.s.

Mikael Hulden Finnflyer 31
Anna Törnroos H-båt, u.s.
H-båt

I mål

Seglad
tid, s

LYS

Beräknad Pilkastning Ankarkast Resultat - Placering
tid
gottgörelse

18:55:45

3285

1,21

3975

19:03:26

3746

1,13

4233

19:17:08

4568

1,05

4796

18:58:25

3445

1,08

3721

6/50
60
9/50
90
6/50
60
3/50
30

2/3
120
2/3
120
2/3
120
1/3
60

3795

II

3963

III

4496

IV

3511

I

Kom och segla
Airisto Segelsällskaps seglingskurser för sommaren 2013
Beckholmen, Hirvensalo
För info kontakta:
Jonas Krogell (coach) 040 704 5958,
Emil Oljemark 040 720 9369 eller
Röd seglingskurs (tävlingsgruppen): 3-7.6 (må-fr, kl. 13-17)
Roger Nylund 040 554 8540
Ledare: Jonas Krogell, Lynn Bäckström,
Nybörjarkurs II: 10-14.6 (må-fr, klockan 9-13)
Alexandra Ekman
Nybörjarkurs I: 3-7.6 (må-fr, klockan 9-13)

Grön seglingskurs(fortsättn.kurs1): 10-14.6(må-fr,kl. 13-17)
Nybörjarkurs III: 17-20.6 (må-to, klockan 9-14)

Nybörjarkurs IV: 5-9.8 (må-fr, klockan 9-13)
Blå seglingskurs (fortsättn.kurs2: 5-9.8 (må-fr, kl. 13-17)

Kurspris 110 €, ASS medlemmar 100 €.
Följ gärna webb- och facebooksidan för
uppdaterad kursinfo!

http://www.airistosegelsallskap.fi/ eller på Facebook

KAPPSEGLINGAR ARRANGERADE
AV ANDRA FÖRENINGAR
Pyytinkarin kilpailut, TPS
Jalostaja Runt
LYS 2
X-332
1. dat wor et
10 deltagare

Esa Mach

ASS

Esa Mach

ASS

S & S 44
X-332

Hanno Narjus
Esa Mach

TPS
ASS

X-332

Esa Mach

ASS

H-båt
Albin Express

Ville Härmälä
Anton Sandqvist

RPS
ASS

Pyytinkarin paluupurjehdus
LYS 2
X-332
1. dat wor et
10 deltagare
Kihti Two Star, TPS
Stora klassen
1. Prospect of Whitby
2. dat wor et
11 deltagare
Viitakari 2012, TPS
LYS 1
1. dat wor et
10 deltagare
LYS 2
1. Ariel
5. Sara
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14. Tuuli
15. Milou
20. Coho
22 deltagare
Turun Hopea. TPS
LYS 2
1. Hipu
4. Milou

Finn Flyer 31 CR
Hai 2000
Albin Express

Mikael Hulden
Seppo Kaskimäki
Jan Niemi

ASS
ASS
ASS

H-båt
Hai 2000

Jyrki Mamia
Seppo Kaskimäki

MST
ASS

Sakari Sorri
Jan Gustafsson

NJK
ASS

Matti Hihnala
Göran Sjöholm
Matias Röyttä
Esko Veräjänkorva

TPS
ASS
ASS
ASS

Kristoffer Sandelin
Esa Mach
Karri Kaskimäki

GK
ASS
ASS

Jens Mach

ASS

Ville Ruusunen
Jocke Åkerblom

NPS
ASS

Farr 40 D
X-332

Toni Hellman
Esa Mach

TPS
ASS

Elan 33
Hai

Kim Westman
Jocke Åkerblom

GK
ASS

X-332

Esa Mach

ASS

Swan Archipelago Regatta 2012, TPS
LYS 2
1. Zorro III
Swan 41
Swan 42
8. Arosa
18 deltagare
LYS 3
1. Leda
Swan 36
11. Fågel Blå
Swan 36
13. Blue Jay
Swan 37
19. Joella
Swan 371
19 deltagare
Marskär Open, KaaVe
1. Kaparen
2. dat wor et
20. Sirocco
37 deltagare

S 30
X-332
H-35

TTPS:n Syyskilpailu, TTPS
LYS 1
1. dat wor et
X-332
3 deltagare
LYS 2
1. Jolena
Haj
2. Haitar
Haj
10 deltagare
October Race, GK
LYS 1
1. Mare Bros
4. dat wor et
11 deltagare
LYS 2
1. Necesse
5. Haitar
18 deltagare
LYS ranking 2012
LYS 1
1. Dat wor et
52 deltagare
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LYS 2
1. Chapra
7. Haitar
19. Milou
31. Irenia
38. Sirocco
43. Sara
66 deltagare

H-båt
Hai
Hai 2000
Bluebird 25
H-35
Albin Express

Match Race 2012, TPS
Spring
1. Jukka Norrgård
2. Antti Niiniranta
4 deltagare

Mark Lassfolk
Jocke Åkerblom
Seppo Kaskimäki
Kaj Lindfors
Karri Kaskimäki
Anton Sandqvist

ASS
ASS

Autumn
1. Jukka Norrgård
2. Antti Niiniranta
8 deltagare

ASS
ASS

Zhik Optimistjolle kadettkappsegling, TPS
1. Lasse Aleksi
9. Filip Blomquist
11. Samuel Eriksson
12 deltagare

TPS
ASS
ASS

Logitech Cup 2012, TPS och ASS
Laser Radial
1. Kia Jokela
4. Mathias Ollanketo
5 deltagare
Optimistjolle
1. Martta Soini
7. Filip Blomquist
9. Samuel Eriksson
11. Ida Björkvist
13. Mathias Ollanketo
14. Amos Veräjänkorva
15. Tobias Wiik
16. Casimir Lindström
19 deltagare
Zoom 8
1. Valttei Lappainen
2. Casimir Lindström
2 deltagare
Optimist FM, ESF
1. Pietari Airakorpi
100 Filip Blomquist
107 deltagare

GK
ASS
ASS
ASS
ASS
ASS

TTPS
ASS
TPS
ASS
ASS
ASS
ASS
ASS
ASS
ASS
TPS
ASS
HSK
ASS
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Optimist Ranking
1. Saara Tukiainen
95. Filip Blomquist
113 Samuel Eriksson
Optimist ranking Kadett
1. Lili Kotilainen
95. Filip Blomquist
103 Samuel Eriksson
138 deltagare
Finnjolle FM, SPS
1. Thomas Hacklin
14 deltagare

ESF
ASS
ASS
OPS
ASS
ASS
ASS

Finnjolle ranking 2012
1. Harri Kokko
3. Thomas Hacklin

EPS
ASS

505 FM, N
1. Rosa Lindqvist/ Annina Takala
2. Kaj Lindfors/ Johan Halonen
20 deltagare

HSK/ESS
ASS

505 kortbane FM, Lojo
1. Kaj Lindfors/ Johan Halonen
11 deltagare

ASS

505 ranking 2012
1. Jukka Nieminen/ Antti Salonen
2. Kaj Lindfors/ Johan Halonen
21 deltagare

SP/HYP
ASS

We are changing the game!
SAIL and GO representerar det
polska segelloftet BRYT Sails
i Finland. Hos oss nu segel med
rätt pris-/kvalitetsförhållande!

Oy SAIL and GO Ab

Venusgatan 5, 26100 Pargas | www.sailandgo.fi | 0400 534 301
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Helsingfors regattan,
Finnjolle
1. Thomas Hacklin
14 deltagare
Hangö regattan
Int. 8m
1. Sagitta
8. Iroquois
10 deltagare
Albin Express
1. Milla
8. Coho
15 deltagare
Haj
1. Hermanns
13. Haitar
19 deltagare

ASS

Timo Saalasti
Hasse Karlsson

HSS
ASS

Paul Ljungberg
Ted Schauman

VaVk
ASS

Heikki Nieminen
Jocke Åkerkund

NPS
ASS

Nicholas Feuillatte Baltic Clasic Masters 2012, HSS
Int 8m
1. Luna
Harri Roschier
HSS
5. Iroquois
Hasse Karlsson
ASS
11 deltagare
Masters World Championship Snipe,
Santiago de la Ribera, Spanien
1. Augie Diaz/Justine O´Connor
54. Kai Saarhelo/Roger Nylund
Finland
77 deltagare

Coral Reef Yacht Club USA
BSF/ASS 		

Champion of Champions 2012, NJK
Kappsegling mellan de regerande finska
mästarna i 13 olika klasser
Kappseglingsbåt J-80, besättning bestod av 4 man
Finnjolle
1. Thomas Hacklin
2. Sam Öhman
Match Race
3. Freddy Markelin
606
ORC World Championship 2012, Merenkävijät
Class A
Alberto Rossi		
Ancona YC, Italien
1. Enfant Terrible
2. Blixt Pro Team
Blixt Pro Team
NJK, Finland
(skipper Patrick Lindqvist NJK/ASS)
Cessare Bressan
CNSM, Italien
3. Airis
Class B Gold Fleet
1. Scugnizza
Vincenzo di Blasio CC Napoli, Italien
2. Lenco
Erik van Vuuren
Nordzee, Nederländerna
3. Team Arken Zoo
Patrik Forsgren
KSSS, Sverige
Heinz Mach
ASS, Finland
11. dat wor et
39 deltagare, totalt 77 deltagare i Class B
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Nordea Bank Finland Abp

Hur vill du sköta dina
bankärenden?
I vår nya mobilbank kan du enkelt betala en faktura
eller kontrollera ditt saldo precis när det passar dig.
Om du behöver personlig rådgivning kan du lätt
kontakta oss även om kvällarna. Vi sköter ditt ärende
per telefon eller bokar en tid till dig till kontoret.
Ta del av Nordeas nya mobilbank på nordea.fi/
mobil eller ring 0200 5000 (lna/msa) mån–fre
8–20.

Gör det möjligt

nordea.fi
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LAADUKASTA
TOIMITILARAKENTAMISTA
TARPEITTENNE
PRIIMA-YHTIÖT

MUKAAN.

TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY

www.teollisuudenrakentajat.com

LAADUKASTA TOIMITILARAKENTAMISTA
TARPEITTENNE MUKAAN.

TURUN TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY
Niuskalankatu 2, 20380 TURKU
Puh. (02) 4780 330 Fax (02) 4780 340
www.teollisuudenrakentajat.com

%nWVWHJHRPERUGVWLJQLQJ
)DVWPRQWHUDGHVWHJHVRPJ|UGHWP|MOLJWI|UHQSHUVRQVRPIDOOLWLYDWWQHW
DWWWDUVLJRPERUGDQWLQJHQYLGDNWHUQHOOHUYLGEnWVLGD6nGDQDVWHJDUVRP
NDQIlOODVXSSE|UNXQQDIlOODVQHGDYGHQVRPEHILQQHUVLJLYDWWQHW2PGH
lUHQGHODYUlFNHWInUGHLQWHULVNHUDVlNHUKHWHQSnGlFN'HQQHGIlOOEDUD
%nWVWHJHRPERUGVWLJQLQJ
VWHJHQVQHGHUVWDVWHJE|UYDUDPLQVWPPXQGHUYDWWHQ\WDGnGHQlULVLWW
)DVWPRQWHUDGHVWHJHVRPJ|UGHWP|MOLJWI|UHQSHUVRQVRPIDOOLWLYDWWQHW
QHGHUVWDOlJH
DWWWDUVLJRPERUGDQWLQJHQYLGDNWHUQHOOHUYLGEnWVLGD6nGDQDVWHJDUVRP

NDQIlOODVXSSE|UNXQQDIlOODVQHGDYGHQVRPEHILQQHUVLJLYDWWQHW2PGH
%UDQGYDUQDUHRFKJDVYDUQDUH
lUHQGHODYUlFNHWInUGHLQWHULVNHUDVlNHUKHWHQSnGlFN'HQQHGIlOOEDUD
,EnWDUPHGVOXWQDVRYXWU\PPHQE|UILQQDVEUDQGYDUQDUHLYDUMHVOXWHW
VWHJHQVQHGHUVWDVWHJE|UYDUDPLQVWPPXQGHUYDWWHQ\WDGnGHQlULVLWW
QHGHUVWDOlJHVRYXWU\PPH*DVYDUQDUHUHNRPPHQGHUDVLEnWDUPHGIO\WJDVDSSDUDWHU


(QGDVWEHVLNWLJDGEnWlUEHUlWWLJDGDWWDQYlQGD$66NOXEEIODJJD
%UDQGYDUQDUHRFKJDVYDUQDUH
,EnWDUPHGVOXWQDVRYXWU\PPHQE|UILQQDVEUDQGYDUQDUHLYDUMHVOXWHW
VRYXWU\PPH*DVYDUQDUHUHNRPPHQGHUDVLEnWDUPHGIO\WJDVDSSDUDWHU

(QGDVWEHVLNWLJDGEnWlUEHUlWWLJDGDWWDQYlQGD$66NOXEEIODJJD

Läs även på havet.
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båtregister segelbåtar
Segelnr

Namn

Klass/typ

Ägare

FIN 104

Finngirl

Finngirl

Leino Pirkka

ORL 342

Fågel Blå

Swan 36

Sjöholm Göran

L 368

Bästis II

Albin Nova 33

Sjöblom Jarkko

T 54833

FIN 569

Irenia

Blue Bird 25

Lindfors Kaj & Pia

L 7027

FIN 628

Maija

Botnia 6

Reunanen Jukka

FIN 1428

Wendla II

Ohlson 29

Kivinen Olli

FIN 1445

Cirrus

Helmsman 26

Koskelainen Seppo

K 46711

L 1535

Eecatl II

Botnia 6

Blomberg Arto

A 54018

FIN 1724

Meri-Anna

One Off

Willberg Rainer

A 51784

L 2004

Milou

Haj 2000

Kaskimäki Seppo

H 71081

FIN 2089

Fröya

Targa 96

Dunderfelt Kaj

S 17217

FIN 2207

Mej

Finnexpress 83

Mether Joakim

L 2266

Nelli

NF

Tomberg Kauko

T 53534

FIN 2282

Still Sailing

Finnfire 33

Carla Minna & Johansson Chr.

T 50455

FIN 2431

Tuuli

Finn Flyer 31 RC

KFUM.s Scouter Kamraterna

X 15383

L 2878

DeNada

Guyline 105

Hermansson Ralph

V 21837

FIN 3129

Dione II

Contrast 33

Bäckström Patrik

O 11537

FIN 3200

Kuohuneiti II

Avance 40

Alhopuro Sakari

T 56093

L 3330

Urd

Cayenne Int.

Lindberg Pontus

L 3596

Centennial

First 345

Kaisti Jussi

FIN 4829

Delfin

Havskryssare

Lehto Lasse & Fagerholm Heidi

L 4980

Svanevit

Passad

Salminen Kari & Ulla-Stina

L 9117

FIN 5163

Sheila

Dixie 27

Ruottu Kimmo

S 18905

SWE 5709

Vårbåt

Inferno 31

Hindström Rolf

FIN 6094

Shangri-La IV

Najad 360

Carlstedt Henrik

FIN 6336

Röde Viking

Scanmar 345

Rajala Seija & Matti

T51631

FIN 6486

VeDelle

Sunwind 27

Högfors Eivor

M 27445

L 6965

Mereija

Sunwind 311

Buri Esa

T 54996

FIN 7076

Jasmin

Finnsailer 35

Javén Clas

X 14731

FIN 7242

Xenia

X-99

Skrifvars Bengt-Johan

L 7308

Livia

MP 35

Sipilä Jouko

FIN 7360

Suvi

Guyline 95

Manner Mauri

FIN 7540

dat wor et

X-332

Mach Heinz
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Registernr

M 27190

Segelnr

Namn

Klass/typ

Ägare

L 7573

Irene

Albin Cirrus

Röberg Stig

Registernr

L 7616

Kompis

Mamba 29

Granberg Christer

M 27571

FIN 7780

Pelagos

Omega 34

Niittynen Reijo

O 11292

L 7876

Aavatar

Gibsea 96 Master

Sipilä Ari

L 9468

FIN 7990

Verdandi

Jeanneau 37

Scoutkåren Pojkarna

T 54412

FIN 8580

Blowing in the Wind

One Off

von Rettig Cyril

L 8735

Poseidon

Iowan 34

Vesala Olli & Co

FIN 8826

La Mouette III

Omega 36

Gardberg Kaj

S 9197

Joella

Swan 371

Veräjänkorva Esko

FIN 9256

Fata Morgana II

Jeanneau 39

Eriksson Kaj

L 9590

Ninessa

Bavaria 32

Mäki Sauli

H 70548

L 9885

Ådan II

Maxi 1100

Honka Hannu

T 54180

FIN 10039

Michama

Grand Soleil 40 C

Schauman Frank

M28475

FIN 10076

Ariana

Malö 40

Trapp Carl Christian

L 10248

Celeste

Omega 28

Jankari Reino

FIN 10345

Breeze

Finngulf 41

von Zweygbergk Tor

V 53166
S 19496

FIN 10469

Slööri

Bavaria 37

Fält Kalevi & Lajunen Samppa

S 18224

FIN 10529

Blue Jay

Swan 37

Röyttä Matias

S 18410

L 10718

Lucky 4us

Beneteau Oceanis 343

Koro Janne

L 10186

FIN 11015

Vera

Sun Odyssey 36i

Nordström Vesa

L 11274

Margolit

Dehler 32

Söderholm Christer

FIN 11480

Athene

Scanner 392

Wetterstein Peter

FIN 11537

Arosa

Swan 42

Gustafsson Jan

T 54331

Aloe

Jon 33

Leino Jani & Johanna

A 58973

Axla

Omega 34

Forsman Axel

O 13278

Donna

First 300 Spirit

Koli Mika

Gueia

Beneteau First 21.7

Löfman Martin

A 50677

Laura

Albin Scampi

Hautala S. & Näsman-Hautala K.

H 71631

Maria

Nauticat 33

Gustafsson Kaj

T 3141
T 58534

Möte

Dufour 335

Hellsten-Impivaara Jonna

Unda Maris

Guyline 95

Forsman Folke

Wigfuss

Viggen

Wahlstein Jan

V 23554
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Segelnr

Namn

Klass/typ

Ägare

Registernr

H-båt
FIN 323

Bönan

Scoutkåren Pojkarna

L 476

Blues

Remes Martti

H 70959

Nordisk Folkbåt
FIN 268
FIN 368

Ellinor

Westerlund Tapio

Aurora

Laine Matti

Safir

Gustafsson Martin & Patrik

T 50447

Int 5m
L 10

Carola

Leino Pirkka

L 11

Eros

von Rettig Cyril

L 18

Magdalen

Wahlbeck Svante

FIN 29

Diana

Malmström Olof

M 28647

Int 8m
FIN 12

Iroquois

Karlsson Hasse

T 58516

Albin Express
FIN 82

Coho

Schauman T., Vainio C., Niemi J.

Sara

Sandqvist Anton

Avance 36
FIN 1717

Alexandra

Autero Kim & Tim

Sjöbjörnarna
L 209

Violetta
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Weekend

Gardberg Mikael

S 18529

båtregister motorbåtar
Namn

Ägare

Typ

Registernr

Andante

Rönnblad Roger

Holmö 36

U 22772

Bella

Björkman Henry

Bella 760 Delfin

T-26803

Blånos

Bergroth Björn

Flipper 630 CC

U-41277

Cabica III

Korsberg Kaj

Sunmar 890 C

T-23793

Easy-Rider III

Autero Tim R.

Arronet 23.5 C

Eloisa

Virtanen Tom

Sunmar 890 C

Fru Söderström

Ahlbeck Jarl

Flying Albatross

T-24949

Havsulan II

Mäkilä Matti

Targa 30

A-60977

Ida

Gustafsson Kaj

Snipa

Igiea

Ekman Marko

Minor Offshore 31

Kalle

Gustafsson Patrik

Snipa

Kim

Rettig von Irma

Minor 21 WR

A-30646

Lalax

Schauman Frank

Ryds WA

T-44722

Lemona

Mohn Peter

Targa 27

U-50011

Létoile

Röyttä Matias

Sea Star 670 S

T-14173

Lisea IV

Anthoni Erik

Nord Star 31 Patrol

T-51647

Macy

Rettig von Cyril

Targa 44

X-17937

Messina

Vaura Reijo

Scand 7800 Nautic

U- 47266

Miranda

Pehrsson Jarl-Olof

Flipper 777

T-20360

Monique

Asplund Seppo

Beneteau Antares

Mårran

Le Bell Jean

Flipper 717 C

L 11399

Peku

Gustafsson Kaj

Minor 6400

T- 29087

T-21514

Rattamej

Bergroth Per-Arne

Finnmaster 100

T-35673

Sea Joy

Ollus P. & Home´n-Ollus A.

Aquador 26 HT

A-28970

Två Bond

Laakso Kent

Aquador 25 WAe

T-20007

När Du byter båt, adress eller dylikt,
meddela omedelbart kansliet per
telefon, post eller e-post!
Blanketter finns på hemsidorna.
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ASS UTEHAMNAR
Marholmsudden, Tjuvö - N 60°18’60’’ O 21°10’00’’
Marholmsudden
på
Tjuvö ägs av ASS, som
våren 1985 där låtit
uppföra en bastu. Förutom bastun innefattar
byggnaden sällskapsrum med öppen spis.
Pontonen i hamnen har
bytts ut mot en större,
och rymmer därmed
flere och större båtar än
tidigare.
Nyckel till stugan kan
köpas av skeppare till
besiktigad båt från
kansliet.
Tjuvö reglementet finns
att läsa på sällskapetshemsidor.
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☐☐ Nya bryggan. Foto: Jouko Sipilä.

ASS UTEHAMNAR
Lammkläppen, Korpo - N 60° 58’75’’ O 21° 36’61’’
Lammkläppen är
ASS utehamn i
södra Korpo. Viken
är mycket skyddad,
och strändarna är
för det mesta djupa
och lätta att angöra.
I viken även en boj
att förtöja vid.
På ön finns ett utedass.

☐☐ Lammkläppen.
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bildplock

☐☐ Den nya septiktömningen.
☐☐ Flagghalning.

☐☐ Firmaregatta.

☐☐ Åu uppmärksammade
ASS juniorer.

☐☐ Glada veteraner Masters VM i Snipe i Spanien fr.v. Claus Carpelan,
Birger Jansen (Norge) och Roger Nylund.
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