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Styrelsen 2011 

Kommodor  Lauri Tukiainen 
I vicekommodor Freyr Riska 
II vicekommodor Mark Musgrove 
Sekreterare  Viveca Mentzer-Ekholm 
Ekonom  Claes Forsén 
 
Styrelsemedlemmar 
09-11   Bettina Lemström 
09-11   Mikael Lundström 
10-12   Petteri Behm 
10-12   Joakim Majander 
11-13   Tuomas Tenkanen 
11-13   Karl Lindfors 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Anki Geust  

Välkommen som medarbetare på 
kansliet! 

 
Bildgalleriet 

Bilder från diverse evenemang finns i 
Galleriet på hemsidan. För att se bilderna 
måste du vara registrerad på hemsidan 
som medlem och inloggad. 
 

 
Blanketter 

för medlemsansökan och båtanmälan 
finns också på hemsidan 

www.esbosegelforening.fi 
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KOMMODOREN OCH STYRELSEN HAR ORDET 
 
Vid Seglarförbundets säsongavslutning den 27 november utsågs ESF till årets förening. 
Heidi Tenkanen utnämndes till årets juniorseglare, medan Sofia Toroi tillsammans med två NJK:are fick 
hedersomnämnande. GRATTIS! 
 
ESF:s höstmöte hölls den 24 november. I det här numret av ESF-Info återges delar av höstmötesprotokollet, 
verksamhetsplanen och budgeten för 2011. Ett varmt tack riktades till alla funktionärer och andra aktiva ESF-
medlemmar! På höstmötet avtackades också följande personer som på olika sätt har stött föreningen: 
 
Hederskommodor Björn-Erik Björnström har ur sin privata samling donerat Girséns pokal till ESF:s samlingar, att 
placeras i pokalskåpet på Paven. (Pokalen ska inte utdelas som pris.) 
 

Föreningen har också mottagit andra pokaldonationer, tack för dem! 
 
ESFUF r.f., Esbo Segelförenings understödsförening har donerat en halvmodell av en 
Zoom8. Baktill finns en förteckning över FM-medaljörer i ESF. ESFUF har också med 
stora belopp understött inköpen av slamsug till Amiralshamnen och en båtaktie i Byviken.  
 
Eva Castrén har donerat ESF-knappar från kommodor Castréns klubbrock. Knapparna 
pryder nu kommodor Lauri Tukiainens rock. 
 
Walter Herlins släktingar har donerat ett flaggspel från den Herlinska segelbåten. 
Varmt tack! 
 

Foto VM-E 
 
 
 
Utdelning av förtjänsttecken vid höstmötet 

 
Förtjänstmärket  
Marika Fallenius och Salla Paajanen med motiveringen "Mycket aktiv som juniorledare på läger." 
Antti Järvi med motiveringen "Ansvarar för föreningens gummibåtar och deltar aktivt i juniorarbetet." 
Eva Sandås med motiveringen "Ställer alltid upp vid talkon i Amiralshamnen, lagar mat och målar." 
 
Mindre förtjänsttecknet 
Mikaela Kolster med motiveringen "Har haft stort ansvar för alla de många juniorlägren." 
Lauri Tukiainen med motiveringen "Synnerligen aktiv, ställer alltid upp när det behövs en hjälpande hand." 
 

 
Prisutdelning vid höstmötet 

 
Vandringspris 
ESF:s optimistpokal   Astrid Still 
Den junior som placerat sig bäst i ESF:s öppna tävling 
Lilla optimistens pris   Jakob Eklund 
För de flesta öppna/slutna seglingarna 
Optimistens pris V   Anton Eklund 
För högsta poäng i onsdagssegling 
Markus Weckströms kamratskapspris Sam Stenman 
För gott kamratskap 
Första årets onsdagspris  Henrik Miettinen 
Den som fått mest poäng i onsdagsserien 
Nybörjarpokalen   Veeti Laine 
I-sta årets junior som deltagit aktivast 
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Onsdagspoängprisen 
Optimister 
1.  Anton Eklund  153,00 p 
2. Saara Tukiainen 144,00 
3. Lucas Karlemo 128,25 
4. Niklas Toroi  106,00 
5. Adele Järvi  99,00 
6. Victor Mesterton 97,00 
7. Nikolas Sanila  94,00 
8. Jakob Eklund  87,00 
Zoom 8 
1. Axel Mesterton 25,50 p 
2. Max Majander  22,00 
Laser 
1. Hans Köhler  36,00 p 
2. Tore Kindstedt 32,75 
3. Nils Lagerström 19,25 
606 
1. Victoria, Team Lemström 53,75 p 
2. Dione, Team Blom 45,75 
3. Far-Väl, Team Karlemo 37,25 
 
606:s vandringspris 
Högsta poängtalet vid onsdagsseglingarna 
 Victoria, Team Lemström 
 
 

Kölbåtar, stora klassen 
1. FinnFUN, Tom Finell 97,00   p 
2. Ebnegea, Jocke Majander 96,125  
3. Marietta, Nils Rostedt 88,375 
4. Xantus, Jonas Geust 41,00 
4. Imppu, Pekka Rapeli 41,00 
6. Saphira, Mikael Westerlund 37,00 
 
Kölbåtar, lilla klassen 
1. Sabrina, Magnus Forsén 85,75 p 
2. Skärflickan, Freyr Riska 62,25 
3. Trassel, Bengt Enoksson 57,50 
4. Ann-Marie, Antti Järvi 51,00 
5. Tee-Chee, B. Kirkpatrick 39,25 
 
Grande Finale, Stora klassen 
1. FinnFun, Tom Finell   
2. Marietta, Nick Rostedt 
 
Grande Finale, Lilla klassen 
1. Sabrina, Magnus Forsén 
2. Tee-Chee, Barbro Kirkpatrick 
 
Kämpis-Pokal Freja, Hannu Jokinen 
 
 

 
RAPPORT FRÅN DET NYA FÖRBUNDET SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND R.F. 
KONSTITUERANDE MÖTE 
 
 
Söndagen den 28.11.2010 går till historien som dagen då 
Finlands Seglarförbund upphörde att existera och 
förbundet slogs ihop med Båtförbundet till ett nytt förbund 
med det klingande namnet Segling och Båtsport i Finland. 
Officiellt sker sammanslagningen vid årsskiftet och enligt 
hörsägen försöker man hitta på ett nytt namn till förbundet. 
På det första mötet gällde det att få fram beslutande och 
styrande organ till det nya förbundet, stadgar och 
målsättningar fastställs senare. 
Mötet hade förberetts grundligt av olika nämnder och 
grupper inom bägge förbunden, och man hade kommit upp 
med en lista med förslag till personval som föredrogs 
mötet. 
Till ordförande för det nya förbundet hade föreslagits 
amiral Juhani Kaskeala, som enhälligt valdes, men där tog 
enhälligheten slut när det var frågan om seglarnas 
representanter i styrelsen. 
Båtförbundets representanter valdes alla in utan 
omröstning, men seglarnas inval blev enligt många en 
fullständig fars. Det visade sig att man lobbat mycket inom 
föreningarna utanför Ring III och det hela slutade i en 
politisk gruppering mot Helsingfors regionens föreningar. 
Tyvärr inverkade denna politiska gruppering även på 
sakfrågor. Bl.a. hade valnämnden nominerat Tom Schubert 
från NJK till viceordförande, men Seglarförbundets Hannu 
Salo (LPS) valdes in på den posten. 
Nu hör det till saken att det nya förbundets organisation är 
mycket annorlunda än vad vi är vana vid från 

Seglarförbundet. Bl.a. har man segmenterat olympia- och 
landslagsseglarna till en egen grupp. 
På förslag till toppseglingens representant i styrelsen hade 
valnämnden nominerat Lauri Reckhardt, som gjort ett bra 
och resultatgivande jobb inom toppseglingen. Men mötet 
ville annorlunda och man valde Tammerforsaren Richard 
Bjurström på denna post. Här höjdes ett antal ögonbryn då 
mötet ville ersätta Reckhardt med en mycket mindre 
erfaren, om dock känd, Bjurström. 
Så här fortsatte ruljansen med omröstning för varje 
seglarrepresentant i styrelsen och alla valnämndens 
nomineringar röstades omkull förutom Kyösti Westerinen 
(NJK och HSS) som sålunda blev Helsingfors regionens 
enda seglarrepresentant i styrelsen. 
Efter att man röstat i fyra timmar, börjande med 
ordföranden för mötet, stod valet av ordförande och 
viceordförande för olika kommittéer i turen.  Då föreslogs 
röstning endast om någon av de nominerade inte ansågs 
lämpliga. Då ingen hade något anmärka på denna lista 
kunde valnämndens nomineringar godkännas. Här fick 
ESF in sin enda representant, då undertecknad blev vald 
till ordförande för kappseglingskommittén. 
För seglarna inom föreningarna kommer inte vardagen att 
ändras nämnvärt. De stora förändringarna gäller främst 
kappsegling på olika nivåer. 
 
Freyr Riska 
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KAPPSEGLING 
Ur verksamhetsplanen för 2011 
 
Målsättningen är att ESF skall ordna bra och rättvisa 
tävlingar med enhetliga arrangemang för seglarna, 
och att alla funktionärer skall veta vilka medel som 
står till buds. I praktiken har det visat sig att vi har en 
stor skara som villigt ställer upp i olika uppgifter, och 
får nödvändig handledning för att klara detta. Det här 
är en förutsättning för att vi skall klara av alla 
arrangemang. En lyckad kappsegling kräver mycket 
mer än bara det som sker ute på vattnet. 
Tävlingsnämnden kommer att fortsätta med att utöka 
ringen frivilliga, så att programmet inte skall bli 
betungande för enstaka personer. För de personer 
som redan varit med i arrangemang rekommenderas 

förbundets kurser på olika nivåer, arrangörskurs, 
tävlingschefskurs, mm. och information om 
kursutbudet kommer aktivt att spridas. ESF står för 
kurskostnaderna för de medlemmar som deltar. 
Föreningen måste få fler funktionärer också med 
formell kompetens för att kunna fortsätta att ordna 
tävlingar av hög kvalitet på nationell nivå.  
Tävlingsutrustningen kommer fortlöpande att 
underhållas och vid behov kompletteras. 
 
Jan Kolster, kappseglingsnämndens ordförande 

 
 
AMIRALSHAMNEN 
Ur verksamhetsplanen för 2011 
 
Den långsiktiga planeringen av Amiralshamnen 
fortsätter med målsättningen att öka hamnens 
flexibilitet, ytterligare höja servicenivån och förbättra 
möjligheterna att ordna större regattor. För säsongen 
2011 kommer möjligheten att kostnadseffektivt öka 
antalet bryggplatser att utredas. För detta finns två 
huvudalternativ: 

1. flytta B-bryggan till berget utanför 
flaggstången och på detta sätt få nya platser 
mot den långa pontonen ut till A-bryggan 

2. Bygga en kaj mot planen utanför klubbhuset  
 

Organiserandet och det allmänna uppsnyggandet av 
gårdsområdets användning för olika aktiviteter 
fortsätter, så att de olika verksamhetsområdenas 
behov kan tillgodoses på bästa möjliga sätt (jollar, 
bilparkering, släpkärror, vinterförvaring osv.) 
Diverse årsreparationer genomförs på husen i 
Amiralshamnen. Förutom detta innefattas normala 
underhållsarbeten i de planerade aktiviteterna. Såsom 
tidigare görs det mesta av underhålls- och 
reparationsarbetet som talkoarbete. Samtliga 
användare av Amiralshamnen uppmanas delta i 
talkon som ordnas! 
Jonas Geust, AMHK-ordförande

 
 
BÅTBESIKTNING – TYNGDPUNKTSOMRÅDE 2011 
 
År 2011 är båtbesiktningen ett av det nya förbundets 
tyngdpunktsområden.. 
ESF:s besiktning kommer att ske enligt beprövat 
mönster: skrovbesiktning i Amiralshamnen vid 

påsktiden och årsbesiktning från slutet av maj fram 
till midsommar. Mera info i vårnumret och på 
hemsidan. 

 
 
 
 
ESBO SEGELFöRENINGS UNDERSTöDSFöRENING r.f. 
ESFUF uppmanar alla ständiga medlemmar att ansluta sig! Årsavgiften till ESFUF är  minst 25 €.  
Även ordinarie ESF-medlemmar är välkomna. 
Anmälan till ESFUF kan ske genom att kontakta antingen understödsföreningens ordförande eller dess 
ombudsman. 
 
Björn-Erik Björnström  Mikael Westerlund 
Ordförande    Ombudsman 
tfn 09-67 28 67  tfn +09-010-247 50 00 
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ERICA BÄCKSTRÖM - TRÄNINGSCHEF 
 
Då vi träffas i Amiralshamnen en gnistrande kall och vacker morgon i slutet på november har den första 
isen just börjat bildas över havet, men för Erica Bäckström (26) är segling aktuellt året om. 
 
 

 
 
 
-Jag har alltid rört mej på havet med familjen, och 
var på mitt första seglingsläger på Paven som 7-
åring! En lång tid var det sedan paddling som var min 
starkaste gren, men seglingen har alltid hängt starkt 
med, berättar Erica. Hon är anställd av ESF som 
träningschef och verksamhetsledare sedan augusti 
2009 då föreningen beviljades ”Seuratuki”-understöd 
för ändamålet. Redan före det var hon aktivt med i 
ESF:s juniorverksamhet, bl.a. som ledare på 
sommarens seglingskurser, träningsansvarig och 
medlem i juniornämnden. Förra året valdes Erica av 
Finlands Seglarförbund r.f. till ”Årets 
föreningstränare 2009”! 
 
Träningschefens arbete är mångsidigt. Förutom den 
egentliga träningsverksamheten är det mycket 
planering och skolning (Erica har bl.a. avlagt 
”Valmentajan ammattitutkinto” 2009-2010). Det är 
tät kontakt med seglar- och klassförbunden och 
samarbete med andra föreningar och tränare. 
Anmälningar, kontakt med juniorföräldrar och 
faktureringsförberedelse är annat som tar tid. Arbetet 

är till en del säsongbetonat, men Erica vill gärna se 
seglingen som en året om-gren, även om det kräver 
en utvecklad träningskultur. 
 
Till juniorverksamheten hör olika evenemang som 
t.ex. juniorhappening på våren och säsongavslutning 
på hösten. Seglarskolorna och onsdagsseglingarna är 
en viktig del av sommarens verksamhet. Dessutom 
finns fyra träningsgrupper som tränar aktivt, förklarar 
Erica: 
  
*Måndagsgruppen finns till för de yngsta i 5-10-
årsåldern, där de främst lär sej seglingens grunder 
genom lek måndagskvällar i maj, juni, augusti och 
september.  
*Kadettgruppen för ca 7-12-åringar är lite av en 
övergångsgrupp där man tar ett första steg mot 
träning och tävling, men utan att det ännu är så 
allvarligt.  
*I regionalgruppen ”tränar man på att träna”, deltar i 
regionaltävlingar, onsdagssegling och 
vinterverksamhet.  
*Rankinggruppen tränar aktivt och mångsidigt året 
om, deltar i läger och deltar i rankingtävlingar, NM, 
EM och VM. 
 
-Regional- och rankinggruppernas vinterverksamhet 
består i år av främst uteträning på måndagar, gym i 
Esboviken på torsdagar och innebandy/annat bollspel 
i Mattliden på lördagar samt träningsveckoslut, 
berättar Erica. De aktivaste tränar på egen hand och 
en del av dem enligt träningsprogram. Dessutom 
uppmanar vi dem att ha andra hobbyer för en 
mångsidig helhet och att röra sej mycket i vardagen. 
Det optimala vore att röra på sig ca 18 timmar i 
veckan (allmän rekommendation)! På sommaren blir 
det nästan daglig träning, och tävlingar på 
veckosluten. Då gäller det att träna också på egen 
hand, men ändå se till att ha en vilodag i veckan. ESF 
ordnar också läger- och träningsresor utomlands i 
samarbete med vänföreningar. 
 
På frågan om egna hobbyer och fritid svarar Erica att 
det inte blir så mycket tid för det, men att det nog är 
segling, paddling och annan sport som gäller även då. 
Hon deltar också själv i tävlingar ibland, men det är 
svårt att kombinera dem med jobbet som tränare.  
 
“ESF har starka traditioner som en förening som 
fostrar unga kappseglare, vare sig målsättningen är 
tävlingsframgång eller att njuta av en trevlig hobby 
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och goda kamrater. Många av vårt lands toppseglare 
har fått lära sig seglingens grunder på ESF.”  
Det här står att läsa på ESF:s hemsidor, och Erica 
säger att trenden för seglingssporten är på starkt 
uppgående i Finland. Det märks också på intresset för 
seglarskolorna som blir snabbt fyllda och aktiviteten 
på onsdagsseglingarna där upp till 25 ivriga juniorer 
brukar delta.  
 
-Inom ESF har vi gått in för att ha hög kvalitet på 
seglarskolorna, avslutar Erica. Vi har endast ca 10 

deltagare per läger och många ledare så att deltagarna 
får mycket ut av lägren. Vi brukar ha tre läger i juni, 
ett i augusti, och dessutom försöker vi få in t.ex. 
kvällsläger för ungdomar och vuxna. Mera 
information om den kommande sommarens läger och 
anmälningar kommer på föreningens hemsidor i 
februari, hälsar Erica. 
 
Anki Geust 
 

 
 
 
UTMÄRKTA RESULTAT 2010 
 
Tuula Tenkanen tvåa i Laser radial för-VM i Perth 
 
De finländska seglarna var väl framme i Laser radial – Sari Multala segrade och Tuula Tenkanen blev tvåa! 
Konkurrensen var hård eftersom sex av de tio bästa seglarna på världsrankinglistan deltog i tävlingen.  
VM 2011 seglas i Perth.  
 
 
ESF-guld i nordiska mästerskapet i ungdoms-matchracing  
(Sammandrag av artikel på Svenska Seglarförbundets hemsida)  
 
Nordiska Mästerskapet i ungdoms-matchracing seglades helgen 13-14 november i Helsingfors.  
AUDI FIM Youth Match Nordics hette tävlingen, som ordnades av HSS.  
Julia Toroi (15 år) med sin besättning Monika Mikkola (14 år) och Astrid Still (14 år) överraskade med seger.  
–Spänningen! Svarar Julia snabbt på frågan om vad som varit det bästa under veckoslutet.  
–Man måste hela tiden vara på sin vakt för minsta lilla misstag kan vara avgörande. En matchseger känns dessutom 
helt toppen. Vi lärde oss att man aldrig ska ge upp och att aldrig underskatta en medtävlare.  

På andra plats i den jämna tävlingen kom Otso Ahvonen (17 år) med besättningen Matias Mikkola (16 år) och 
Miikka Nikkilä (17 år). Svenskarna Marcus Höglander, Sebastian Lokrantz och Daniel Englund blev trea. 
16 team deltog i tävlingen, varav fyra från Sverige och ett från Åland. Tävlingarna seglades med tre personers 
Laser 16 -lättbåtar.  Förutom att Matchracing erbjuder juniorerna spänning och omväxling, utvecklar det också det 
taktiska kunnandet och rektionsförmågan, säger Tapio Lehtinen från Helsingfors SS.  
 
Farsdagsseglingarna ordnades nu andra gången i följd och kommer i fortsättningen att vara en årligen 
återkommande internationell juniortävling på HSS. På grund av stort intresse ordnas nästa år en rankingtävling och 
ett träningsläger för de inhemska seglarna.  
 
 
 

 
TILL SALU 

My Helmsman, byggd 1975 
Kontakta Susanne Eckhorst susanne.eckhorst (at) toyota-europe.com 
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DN-NYTT 
 
Vinterns första DN-ranking seglades den 19–21.11.2010. Den första regattan som alltid tidigare seglades i 
Vikajärvi, har nu flyttat söderut. Vikajärvi Memorial regattan består dels av Johnny Köhler Cup, dels av All Saints 
regattan. Platsen var i år Painuanlahti, en vik på västra sidan av Ule träsk.  
Vi körde norrut på torsdag morgon i halt snöväder för att vara på plats för fredagens Johnny Köhler Cup. Eftersom 
detta också internationellt sett är årets första regatta hade vi 20 utländska gäster från 6 länder på plats. Fredagen 
bjöd på svag vind, våta sprickor i isen som i sin tur resulterade i våta snödrivor och isande medar. Våra polska 
gäster visade att allt kan fungera ändå. 
På lördag hade vi sol och rätt hård vind och vi lyckades få igenom 6 starter i fina förhållanden. Söndagen grydde 
med råkall dimma över isen och ingen vind. Regattan avbröts klockan 11 med prisutdelning eftersom det inte då 
ännu fanns någon vind.  Följaktligen blev lördagens resultat också slutresultat. 
Totalt 35 deltagare med gästande seglare från Estland, Polen, Ryssland, Schweitz, Sverige och Ungern. 
 
All Saints resultat 

1. P-155 Lukasz Zakrewski, Polen 
2. P-55  Tomasz Zakrewski, Polen 
3. C-6  Vaiko Voorenmaa, Estland 
6.   L-60 Jan Winqvist, NJK 
16. L-9 Benko Enoksson, ESF 

 
Benko Enoksson, L-9 
 
 
 
 
 

AILI HANELL söker co-driver 
 

Intresserad  person efterlyses, gärna med ungdomlig kraft i armar och ben! 
Hjälp behövs med att köra Aili Hanell på sommaren och serva henne på vintern. 

 
Kontakta Modde  Finell (tfn 040-715 25 52) eller kansliet per e-post! 

 
 

 
 
Nya medlemmar 2010 
Otto Aalto, Nelly Baumgartner, Niklas Björkenheim, Gustaf Diesen, Oscar Ekholm, Sofia Grön, Isabella 
Holmberg, Jennifer Holmberg, Robin Holmberg, Carl Hägerström, Eero Jakama, Alexander Johansson, Kevin 
Johansson, Valtteri Jokinen, Felix Keil, Victor Keil, Kaaro Kemppainen, Okko Kilpinen, Topi Kilpinen, Rasmus 
Laiho, Lasse Lindell, Lucas Lindroth, Sebastian Ljunglin, Julia Lönnfeldt, Maj Lnnfeldt, Anniina Mattila, Emilia 
Mattila, Markus Mäkelä, Tuomas Mäkelä, Bianca Nilsson, Victor Nilsson, Marcus von Schantz, Andrei Schildt, 
Vincent Schildt, Selina Sjöblom, Martin Stude, Jonathan Teir, Petri Vesikivi, Emilia Winqvist och Robin Winqvist. 
 
Inskrivna båtar 2010 
Anastasia, Finn Flyer 27, Petri Vesikivi; Belinda, Bavaria 38 Match, Martin Stude; Delphius, Dehler 36 
CWS, Markus Renlund; Désirée, Hallberg-Rassy 372, Kaj Mattsson; Hillevi, Avance 33, Kim 
Holmström; Lulla, Degerö 28, Anders Karlsson; My Way, Sunwind 26, Oscar Ekholm; Rosalina, 
Havsörn, Jan-Eric Holm; Samantha, Nordisk folkbåt, Carl Hägerström; Tiritomba, Bavaria 36, Sauli 
Kamppari; Toogooloowoo V, 6mR, Henrik Andersin; Tuulivei, Elan 38 Martti Paajanen; Vera, Dufour 
40, Johan Bäckström; Optimist, Diederick Castrén; Donna, Bella 572c, Lasse Ingvall, Godiesen, Minor 
25, Christel och Gustaf Diesen; Hulda, Aquador 2 C, Rolf Saxberg; Jackie, Fairline 50, Eero Jakama; 
Junia, Nimbus 250R, Johan Gärkman; Ria, Motorbåt, Aila och Raoul Wikström; Sea Ray, Marcus von 
Schantz; Ö-Taxi, Targa 31, Kristian Räme. 
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Ser en människa i varje kund.

ÖNSKAR VI PÅ AKTIA I ESBOVIKEN!

Tuuli, Katarina, Sabina, Ia, Christian & Oscar
 

GOD JUL
OCH GOTT 
NYTT ÅR
TILL ALLA 
OCH ENVAR. 
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