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En händelserik sommar   
Säsongen lider mot sitt slut. Kölbåtarna står redan på land, medan juniorerna fortsätter segla – 
antagligen ända tills isen sätter stopp för det. 

I detta info får du läsa om den händelserika och framgångsrika ESF-sommaren 2013. Harrys 
Paviljong invigdes i juli och Paven fyllde 100 år i augusti. Du har möjlighet att än en gång 
”delta” i dessa festligheter via foton som finns här i Höstinfo. 

ESF:s juniorer har haft en fin seglingssommar. Våra aktiva tränare och ledare gör ett utomor-
dentligt jobb. Men även våra seniorseglare deltar i juniorarbetet. Peter Joutsi berättar senare i 
info om hur det är att vara skolfarfar. Vår skolfarfar har bidragit till att ESF fått många nya ju-
niorer. Vi får också läsa om segelfartygsstiftelsen, som på sitt sätt deltar i engagemanget för 
barn och unga. 

Är du intresserad av att jobba som funktionär i ESF? Det behövs nya människor i många kom-
mittéer. På sikt behöver ESF en ny sekreterare. Även inforedaktionen behöver förstärkning. 
Ring och anmäl ditt intresse! Kontakuppgifterna till respektive kommittéansvarig finner du sist 
i Höstinfo. 

Sommaren avslutades med en mycket fin nyhet. Tuula Tenkanen vann VM-silver i Laser Radi-
al. Varma gratulationer till Tuula! 

 

Silver för Tuula Tenkanen i VM i Laser Radial! 
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ESF kan med glädje och stolthet konstatera att ”vår” Tuula 
Tenkanen i hård konkurrens seglade till silverplats i världs-
mästerskapen 2013 i Laser Radial. Prestationen är Tuulas bäs-
ta hittills på seniornivå. År 2007 vann hon VM-guld för junio-
rer och 2010 EM-silver för juniorer. Nu har hon siktet inställt 
på VM i Santander 2014 och OS i Rio de Janeiro 2016. VM 
2013 seglades i oktober i Rizhao, Kina.�

ESF lyckönskar Tuula och önskar henne allt gott i fortsätt-
ningen! 
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�Registrera dig på hemsidan www.esbosegelforening.fi!�
� Du hittar blanketter av olika slag, bl.a. båtanmälan och hyreskontrakt för bryggplats 

samt anmälan om adressändring.  
� Du får nyhetsbrev per e-post  
� Du får tillgång till bilder i galleriet. 
� Du kan läsa verksamhetsberättelser. 

Det är lätt: Klicka på Registrera dig (under bilden av segelbåtar) och följ instruktionerna. An-
vändarnamn och lösenord måste du i fortsättningen skriva in exakt som när du först registrerar 
dig – också små och stora bokstäver ska skrivas lika vid inloggning som vid registrering. Om 
du glömmer ditt lösenord får du ett nytt tillfälligt. Administratören kan inte se det lösenord du 
själv väljer. 
Den märkliga frågan om addition är en del av säkerhetsarrangemangen. Det gäller att räkna 
rätt, men också att kunna göra det på svenska, vilket gallrar bort en del utländska försök att 
göra intrång.  
Lycka till! 

 
 

INBJUDAN TILL ESF:S HÖSTMÖTE �
onsdagen den 13 november 2013 kl 18.30 

på Vikingaborg, Sommarövägen 8 

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. 
Beslut om utdelande av större förtjänsttecknet. 

Utdelning av pris och utmärkelser. 

Efter mötet, middag tillredd av vår kock Henrik Vilén. 
Förrätt: Soppa på trattkantareller 

Varmrätt: Beuff Stoganoff med potatis och blandsallad 
Dessert: Äppelpaj med vaniljglass och kaffe 

20,00 € 
Obs! Egna måltidsdrycker! Kontant betalning 

Anmälningar till middagen senast den 9.11.2013 
på hemsidan  www.esbosegelforening.fi/Kalender/Anmälningar till evenemang/Höstmöte.  

Välkommen! 
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Juniorsäsongen 2013 

 
Ännu en fin och framgångsrik seglingssäsong börjar lida mot sitt slut. Våra tränare och ledare 
har igen gjort ett fantastiskt jobb som man inte kan tacka nog för, stort tack till er alla i alla fall! 
I år har kanske fler juniorer än någonsin seglat och bekantat sig med vår verksamhet. I maj 
hade vi besök av sammanlagt ett sjuttiotal lågstadieelever från Mårtensbro skola och 
Mattbergsskolan. Barnen som kom med lärare och skolfarfar till Paven hade en 
seglingsinspirerad friluftsdag under ledning av våra tränare och äldre juniorer. Deltagarna var 
mycket nöjda och dagaen gav fin PR för ESF och seglingen - vi försöker ordna något 
motsvarande också inkommande vår. Senare på sommaren hade vi Sökö Sommarö FBK:s 
ungdomsavdelning på besök för femte året i rad. I år fick FBK:arna segla några större kölbåtar 
- tidigare år har vi varit ute med 606:or.  

Seglingskurserna och flera av träningsgrupperna har varit mer eller mindre fullsatta och 
glädjande många nya seglare har vågat sig med i onsdagsseglingarna. Ibland har barnen t.o.m. 
varit så många att det inte finns jollar till alla för kvällstävlingen. Då har 606-seglarna varit 
hyggliga och tagit med sig en eller två juniorer som extragastar, vilket jag tror har varit roligt 
för alla.  

Optimistjolleförbundet har i några år försökt lyfta profilen för lokala regattor och grundat s.k. 
utmanar- och kadettserier i tillägg till rankingserien som funnits sedan 1970-talet. Särskilt på 
senare halvan av sommaren har vi haft glädjande många ESF:are med i kadettävlingar i allt från 
Borgå till Kantvik, vår egen Valkyrian Cup inte att förglömma. I Valkyrian Cup deltog i år hela 
44 optimister och 9 Zoomar, de yngsta seglarna var födda 2005. Regattan var extra festlig i år 
då invigningen av Harrys Paviljong hölls efter lördagens seglingar med tal, champagne och 
pyttipanna. 

Harrys Paviljongs riktiga eldprov var lag-FM i optimistjolle i början av september. Sjuttio 
seglare med tränare, föräldrar, syskon och andra supporters njöt vid Harrys av verkligt bra 
arrangemang, fin stämning, buffé och fortlöpande referat över pågående dueller. Ett bättre läge 
att följa med kappsegling finns knappast. Lagsegling är en spännande tävlingsform där två 4-
mannalag seglar mot varandra på en 10 minuters bana övervakade av domare på vattnet som 
fäller eller friar vid incidenter. ESF deltog med två lag bland de totalt 15 lagen. ESF 2 bestod 
av våra yngre optimistseglare: Frans, Lasse, Lovisa, Simon och Tatu, och var främst med för att 
få erfarenhet. ESF 1 som har varit med tidigare seglade skickligt och smart och var ytterst nära 
att ta hem mästerskapet. Jakob, Lilli, Lukas, Nuutti och Adele förlorade bara en endaste segling 
och tog en fin andra plats! 

Vår Zoom8-grupp har tränat flitigt hela året inklusive vintern och det syns på resultaten. 
Emilia, Saara, Anton, Victor och Sam har samlat på sig buntvis med mästerskapsmedaljer och 
andra fina placeringar. ESF har dominerat klart bland föreningarna i Zoom8-klassen i år, men 
Zoom8 är en genomgångsklass och våra seglare byter till andra klasser nästa säsong då de 
växer sig för stora för Zoom8. Vi önskar er lycka till och hoppas på fortsatt framgång sedan ni 
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lärt er finesserna i era nya båtklasser. 

Det skulle finnas mycket att berätta om, men jag slutar med den första juniorföräldraträffen 
som juniornämnden ordnade en septemberkväll i Harrys Paviljong. Nära trettio föräldrar åt 
pasta, umgicks och bekantade sig med varandra. Vi såg på fotografier, pratade segling och 
hörde om olika erfarenheter och utmaningar av att vara juniorförälder. Det var en riktigt lyckad 
kväll på alla sätt – jag har på känn att juniorföräldraträffen blir en tradition.  

Bettina Lemström 

 

�

�

 

ESF vinterträning 2013-2014  

Preliminärt program, ändringar kan förekomma 
 
Måndagsgruppen/Kadettgruppen ca 8-12 år (16.10-4.12/8.1-23.4)  pris: höst 60 €/vår 90 €  
Onsdagar kl. 17-18.30 i Mattbergs lågstadiums jumpasal (Mattberg 3, Mattby)  
 

Inne jumpa med olika bollspel, lekar och konditionsjumpa  
Anmälning via ESF:s hemsida  
Som tränare fungerar ESF-juniortränare, kontakt junior@esbosegelforening.fi    
OBS! Ingen träning ons 19.2! 
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Regionalgruppen ca 10-12 år (14.10-4.12/7.1-24.4)  pris: höst 120€/vår 140€  
Måndagar kl. 16-17 i Esbovikens idrottshall (Rektorsvägen11, Esboviken)  
 

Konditionsjumpa  
Onsdagar kl. 17-18.30 i Mattbergs lågstadiums jumpasal (Mattberg 3, Mattby)  
 

Innejumpa med olika bollspel, lekar och konditionsjumpa  
Torsdagar kl. 17-18.30 i Sökövikens skolas jumpasal (Esboviksvägen 10, Esboviken)  
 

Bollspel  
Anmälning via ESF:s hemsida  
Som tränare fungerar ESF-juniortränare, kontakt junior@esbosegelforening.fi  
OBS! Ingen träning ons 19.2, må 21.4! 
 
Rankinggrupperna ca 12-16 år (14.10-16.12/7.1-24.4)  pris: höst 120 €/ vår 140€  
Måndagar kl. 16-18 i Esbovikens idrottshall (Rektorsvägen11, Esboviken)  
 

Gym + uteträning  
Tisdagar kl. 17-18 i Mattlidens gymnasiums jumpasal (Mattberg 3, Mattby)  
 

Pilates och konditionsjumpa  
Onsdagar kl. 17-19 med träff på NJK, Björkholmen  
 

Uthållighetsträning utomhus  
Torsdagar kl. 17-18.30 i Sökövikens skolas jumpasal (Esboviksvägen 10, Esboviken)  
 

Bollspel  
Anmälning via ESF:s hemsida  
Som tränare fungerar ESF-juniortränare, kontakt junior@esbosegelforening.fi   

OBS! Ingen träning ti 10.12, ti, 18.2, ons 19.2! 
 
 

ESF Seglarjumppa  

Seglarjumpa för vuxna (8.10-3.12/7.1-29.4)  pris: höst 60€/vår 90€  
Precis alla ESF:are välkomna, också icke-aktiva seglare! Kom och prova en gång gratis!  
Tisdagar kl. 18-19 i Mattlidens gymnasiums jumpasal (Mattberg 3, Mattby)  
 
Pilates/konditionsjumpa  
Anmälning via ESF:s hemsida  
Som ledare fungerar ESF-tränare, kontakt junior@esbosegelforening.fi   
OBS! Ingen träning ti 18.2! 
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Segling på skolprogrammet 

Text och foto Peter Joutsi 
 
Att uppnå pensionsåldern innebär nya möjligheter - äntligen dags att börja göra vad man vill!  
För mig har barn alltid varit viktiga och skojiga att umgås med.  Därför var det naturligt att 
söka sig tillbaka till skolan.  Denna gång helt frivilligt som Skolfarfar. 

Det finns en social beställning på vuxna män i dagens skolvärld, där minst 80 % av personalen 
är kvinnor.  En grundförutsättning för att man lämpar sig som skolfarfar eller skolfarmor är ett 
genuint intresse för barn.  Det faktum att man lett en företagsorganisation med 100 anställda 
behöver inte betyda att man klarar av en klass med 23 st 9-åringar.  I klassen är det raka rör och 
omedelbar feedback.  Det är just det som är finessen – barn är uppriktiga och visar öppet sina 
känslor.  Omedelbart. 

Själv jobbar jag 1-2 dagar i veckan i Mårtensbro skola (c. 360 elever) som ligger invid Sököle-
den.  Det är en mycket trevlig skola med duktig personal och en fin skolanda.  I Mårtensbro 
finns 3 skolfarfädrar.  Jag följer med samma elever genom hela skolan. ”Mina elever” går nu i 
3:e klassen och är 9-åringar.   

Jag fungerar som stöd för både lärare och elever vid lektionerna.  Bästa tänkbara medicin mot 
den annalkande demensen!  På vintern skidar vi i den närliggande terrängen, vi slöjdar, idrottar 
och gör utflykter varje månad.  Fina stunder är även diskussionerna med barnen under rasterna 
eller lunchen, som dessutom är gratis!  � 

Som en extra guldkant till skolvardagen försöker jag ordna med specialprogram åt mina klas-
ser.  Det kan vara en gäst som besöker våra klasser eller också gör vi en utflykt någonstans.  En 
sådan utflykt var seglingsdagen på Pentala den 27 maj. I samråd med ESF hade jag avtalat att 
mina två klasser (23 elever/klass) skulle komma med buss till Byviken varifrån Ailis kapten 
Modde Finell avhämtade oss. Vårt utmärkta juniortränarteam under Erica Bäckströms ledning 
hade ordnat så att en klass i sänder hade seglarskola. 

Varje elev gick genom 5 stationer: seglingssimulatorn, lektion i seglingsteori, sjövett o knopar, 
optisegling och segling med 606 under tränarnas övervakning och medverkan.  Alla 46 elever 
fick segla!   

Medhavd mat från skolan avnjöts under vår pick-nick med korvbarbeque på ESF:s sandstrand. 

Medan en klass hade seglarskola promenerade jag med den andra klassen till Pentala träsket 
och Pentala sandstrand på öns södra sida.  Fantastiska naturupplevelser på den soliga majdagen. 

Som resultat av detta seglings PR-evenemang fick föreningen 5 nya juniorer, som numera del-
tar i våra juniorläger och onsdagsseglingar. 
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På sensommaren fick dessa 5 nya ESF:are pröva på kölbåtssegling då de tillsammans med en 
pappa mönstrade ombord som besättning på min Albin Nova en fin augustisöndag.  Vi gjorde 
en dagsutflykt, som blev en oförglömlig upplevelse för alla ombordvarande. 

Emedan vårens skoldag med segling på programmet fick en så positiv respons av eleverna, för-
äldrarna, lärarna och ESF har jag planer på att utvidga samarbetet mellan ESF och Mårtensbro 
skola under kommande år.  Men därom mera senare. 
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Valkyrian Cup 20-21 juli 2013  
Foto Stefan och Pippi Sandås 
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Amiralshamnsspalten 

Kölbåtarna börjar nu vara lyfta på land för vintern medan de ivrigaste jolleseglarna fortsätter 
segla från hamnen, antagligen tills isen sätter stopp.  Även om många båtar har sålts och lämnat 
föreningen har vi denna vinter flera båtar på land än tidigare år. Bryggplatsbeläggningen 2014 
ser nu ut att bli bättre än den gångna sommaren men det finns fortfarande några lediga brygg-
platser kvar.  

Inga större investeringar genomfördes i år men en hel del underhåll har ändå gjorts. Servicehu-
sen målades (både på juniorernas och på de vuxnas vårtalkon), bojar lyftes och granskades en-
ligt löpande mönster, förtöjningsringar förnyades på A-bryggan osv. Tack till alla som har ställt 
upp och hjälpt till. 

Visste ni förresten att det 2014 har gått 30 år sedan Amiralshamnen byggdes och dess första 
version togs i bruk? Det måste ju firas inkommande sommar. Kom gärna med förslag på hur ni 
tycker att vi ska uppmärksamma vår hemmahamns jubileum.  

Stefan Sandås 
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Kölbåtsspalten  

Föreningens kappseglande kölbåtar har i år igen varit berömvärt aktiva. Men en liten nedgång 
kan skönjas i onsdagsdeltagandet.  Efter tre år av ökande båtantal har deltagandet nu minskat 
en aning, trots att vi fått några nya båtar i föreningen. Detta kan till en del förklaras med att vi 
ändrade på klassindelningen och en del båtar som tidigare seglade i lilla klassen inte var moti-
verade att segla mot proffsen i stora klassen.  

Resultaten från onsdagsserien finns på annat ställe i detta info, men att Magnus Forsén med 
broder Claes och dotter Alexandra i båten Sabrina igen vann lilla klassen och Tom Finell stora 
klassen är väl ingen överraskning. 

På de externa tävlingsarenorna har deltagandet sjunkit drastiskt. Här kan man dock notera att 
ESF haft ett troget lag med i ORCi- och LYS-tävlingarna. Bland resultaten finner vi Tom Finell 
med FinnFUN som 3:a i Havskappseglarnas ranking. För den som vill följa med Finells före-
havanden rekommenderar jag hans blogg, som man bl.a. når via ESF:s hemsida. I samma ran-
kingserie har bröderna Weber med nya båten S tronic, kommit upp till en 8:e placering. I stora 
klassen finner vi Joakim Majanders Troy på 15:e plats. 

När detta skrivs har LYS ranking serien inte ännu avslutats. Den information som finns tillhan-
da visar att både Finell och Webrarna tagit ett steg uppåt jämfört med ORCi ranking. I stora 
LYS ligger Finell 2:a och Webers 7:a, men det finns ännu tävlingar kvar, så resultaten kommer 
kanske att ändras. Hannu Niemelä, HSK, med Lenco ligger på en betryggande 1:a plats och att 
ändra på det fordrar nog ett under. I lilla klassen finner vi första ESF-båt, Skärflickan, på 15:e 
plats. Vi har deltagit i 4 rankingtävlingar men tyvärr med väldigt lite konkurrenter. Det betyder 
att vi trots aktiviteten inte fått ihop mer än 18,50 poäng medan ledande Bice har 40,5 poäng 
från 4 tävlingar. Vi har deltagit i fel kappseglingar! 

Det låga deltagandet i öppna tävlingar har lett till att kappseglingar inhiberats och mången fö-
rening funderar på hur motiverande det är att ordna tävlingar för 5-12 båtar. I vår egen LYS-
regatta tillsammans med andra Esboföreningar deltog 11 båtar. Så många båtar var från ESF att 
Timo Lauttia vid prisutdelningen i Nokkala konstaterade att tävlingen nästan är ett internt ESF-
mästerskap. Ett bra betyg för våra kappseglare men dåligt betyg för andra föreningars kölbåts-
seglare. 

Som vanligt var den första stora tävlingen Esbo Hogland Race och bland resultaten hittar jag 
bröderna Weber 4:e i ORC 2 klassen och Pekka Rapeli 4:e i LYS 1. 

Den tävling där flest ESF-båtar deltar är alltjämt Helsinki Tallinn Race (HTR) som i år segla-
des för 21 gången och där deltagarantalet bara ökar. Från ESF var vi 12 båtar som traditionellt 
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avnjöt ett glas skumpa i Pirita. Det finns kappseglare som tycker att HTR inte är någon ordent-
lig tävling, men ändå deltar de år efter år. För många är HTR årets höjdpunkt. 

Bland året höjdpunkter kan vi notera bröderna Bebbe och Mankka Nilssons prestation i Got-
land Runt. De placerade sig som 3:a i klassen med tvåmansbesättning. Gratulerar till en fin pre-
station på tumis! 

Ett annat fenomen som undertecknad noterar är att det nu förtiden är lätt att seglar till Öster-
sjöns olika länder och städer. Med dagens båtar är det ingen match att segla till Köpenhamn, 
som Joakim Majander, eller Riga som bl.a. Stefan och Pippi Sandås. 

Jag tar nu tillfället i akt och tackar Rabbe, Stina, Lasse och Teddy för att de har varit i startkop-
pin på Pentala nästa alla onsdagar. Och så tackar jag även Claes som skött resultaträkningen 
nästan varje onsdag. Fint jobbat! 

Freyr Riska 

 

300 dagar till sommarens stora seglingshändelse 2014  

I slutet av sommaren 2014 seglas ESF:s första Lady Sail. 

Idén till Lady Sail, seglingstävling för kvinnor, föddes bland oss kvinnor på Pavens trappa. 
Först var det en tanke kastad i luften, men idén blev vid liv. E-post skickades hit och dit, och så 
gav föreningens styrelse grönt ljust åt våra planer. ESF:s första Lady Sail seglas i slutet av näs-
ta sommar, kanske i samband med Pentala LYS-regattan! 

Preliminära planer för denna seglingshändelse har gjorts. Tävlingen seglas med 606. Mera och 
mindre erfarna seglare kommer att segla tillsammans. Utom på bra segling satsar vi på god 
stämning. Vår ambition är att Lady Sail ska lyckas bli en tradition på ESF. 

Mycket måste ännu planeras, säkert också omplaneras, beslutas, diskuteras. Jag tror att det be-
hövs mycket kaffe och kanske några glas skumvin innan allt är klart.  

Om du vill delta i planeringen av evenemanget, oberoende av om du är intresserad av själva 
seglingen eller av planering av programmet eller nästan vad som helst, så är du välkommen till 
vårt nästa möte, onsdagen den 27.11 kl. 18.30 i Amiralshamnen. Det finns säkert någonting att 
göra för var och en i denna tävling. Och inte behöver du vara kvinna heller! 

Vi ses då!  
Marjaana Sanila 
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Eskader till Porkala Marin 15 juni  

Text och foto  Johan Bäckström 

Årets eskaderseglats gick av stapeln en vecka senare än planerat p.g.a. den kalla försommaren. 
Som etappmål hade Porkala Marin valts på grund av sitt lämpliga läge och möjligheten till 
gemensam middag på Restaurang Bryggan. 

Vädret på lördag morgon var fint, men vinden var ovanligt hård för att vara försommar, 11-14 
m/s och naturligtvis från sydväst, rakt i näsan på deltagarna. 

I den gemensamma starten från Amiralshamn kl. 10 kom endast en del av båtarna iväg, de fles-
ta för stålgenua yttre vägen mot Porkala. Moesse utnyttjade sin fördel med lägre djupgående 
och tog den inre vägen till Porkala. Dagens seglare var definitivt Peter Joutsi som hela vägen 
kryssade i den hårda vinden. De flesta båtarna var i hamn i god tid så det fanns gott om tid för 
samvaro och bryggsnack i båtarna före dam- och herrbastun. Joa hade i egenskap av eskader-
chef organiserat allt från hamnplats och bastu till bordsreservering på restaurangen. 

Nämnvärt är det stora antalet barn och ungdomar på båtarna, hela 11 st. Efter en stund hittade 
åtminstone de yngre barnen gemensam sysselsättning med bl.a. Monopolspel ombord. 

Kvällen på Restaurang Bryggan gick i traditionellt tecken med god mat och dryck. 

På söndag seglade de flesta i väg mot nya mål, en del västerut på semesterseglats och en del 
tillbaka till Amiralshamnen. 

Följande båtar deltog i eskadern: s/y Cirrus, s/y Maiss, s/y Skärflickan, s/y Xantus, s/y Vera 

   ESF-båtar på rad 
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Arkitekten Trygves Olympiajolle 

Text: Krister Ahlström  
 
Till invigningen av Harrys Paviljong seglades Harrys brors, arkitekten Trygves gamla 
Olympiajolle. Den byggdes som nr 26 i en serie på 27 st, på Åbo Båtvarf år 1937 för de 
olympiska spelen, som skulle ha varit i Helsingfors 1940.  
När Trygve stupade 1941 blev denna jolle O 26 hängande i min farmors båtskjul, tills jag fick 
den på 1950-talet. Senast har den hängt i Benkos skjul på Aisarn i många år. Förra vintern 
(2012/13) lät jag den omfattande restaureras av Mikael Laine, på Classic Boat i Nyslott. Alla 
spant är bytta, några bord likaså, men annars är den i originalskick. Mast, bom och 
bomullssegel är också original från 1937.  
Klassen konstruerades av Helmut Stauch för de olympiska spelen 1936 i Berlin. Båtens mått är: 

� längd över allt 5 m 
� max bredd 1,66 m 
� djupgående 0,15 m/1,10 m 
� vikt segelklar ca 220 kg (skrovet 160 kg) 
� segelarea 11,5 m2 
� masthöjd 6,80 m 

Båtarna byggdes naturligtvis ursprungligen i mahogny, men numera byggs de i glasfiber och 
masten i aluminium. Viktfördelningen är densamma som i träversionen, och masten har 
bibehållit sin stagning. Det gör att Olympiajollen idag har en mångsidigt trimbar mast, som 
trimmas om under segling. Riggen är därmed den utan tvivel mest krävande i alla 
enmansklasser. 
Olympiajollen seglas fortfarande flitigt i Tyskland (klassen där har över 500 medlemmar), 
Holland, Schweiz, Österrike, Tjeckien, Italien och i enstaka flottor i Polen och Brasilien. 
Regattorna, som typiskt samlar över 100 båtar nästan varje veckända, är mycket 
familjebetonade. Gammal och ung deltar, också i after sail-verksamheten. Juniorerna lär sig 
genom att segla mot mer erfarna. Båten är utomordentligt välseglande, fast skrovet inte tillåter 
planing. Även en tyngre kapten får fart på skrovet. 
Olympiajollen efterträddes av Finn-jollen, som konstruerades av Richard Sarby för Helsingfors 
olympiaden 1952. Den klassen har hängt med sedan dess. 
Den gamla Olympiajollen har en mängd konstruktions- och utrustningsdetaljer, som skiljer den 
från en modern jolle. Få se hur många sådana skillnader ESF:s juniorer kan hitta? Det blir lätt 
en lång lista! 
 



18�

�

Pavens Jubileumsmästerskap 

Text Tom Finell  

Pavens Jubileumsmästerskap seglades lördagen 10.8. med 606 utan spinnaker. I princip kunde 
alla som seglat vid Paven som junior anmäla sig i detta, inte så allvarliga mästerskap. Amira-
len, som började segla där med egen vingbåt 1954, var snabb att anmäla sej efter överenskom-
melse med nuvarande huvudgast Niku Wärnhjelm. Senare klarnade det att önskemålet var att 
man skulle söka upp sin juniorgast och segla med denna. Nå, i vårt fall var det så att Niku som 
junior kappseglade bl.a. över Atlanten med Amiralen! 

6 st 606:or fanns till förfogande och dem fyllde vi i första omgången så att bara en start hade 5 
båtar. Banan var mycket kort och gick från vår vanliga onsdagsseglingslinje via V-märket och 
O-märket på fjärden S om Paven tillbaka till startlinjen.  

Vinden var rätt svag från sydväst och det betydde givetvis att förhållandena blev minst sagt 
ojämna. Efteråt har jag kommit fram till att det troligen var det som låg bakom vår framgång? 
Turen var säkert också med oss, men jag försökte faktiskt hitta de bästa pustarna, som alltid, 
med mina polariserade solglasögon. Faktum är att överlägset trim och fart inte var i avgörande 
roll för oss! På kryss skotade jag storen ungefär som jag trodde den skulle vara. Några instru-
ment, som kunde visa om vi var nära ”target speed” eller inte fanns ju inte ombord! �  Niku 
satt för det mesta längst framme på durken och trimmade focken aktivt. 

Före första starten hade jag rätt stora förhoppningar om att vi skulle bli bland de 3 som går vi-
dare. Till första märket kom vi i ledning samtidigt med Teddy Weber/Hasse Kaski, på yttre si-
dan om oss. Jag koncentrerade mig på att försöka gå förbi dem i lä. Samtidigt fick fältet bakom 
min rygg en otrolig höjd. Några ögonblick senare kom vi till nästa märke i en mycket dålig po-
sition. Då återstod en slör där man gärna gjorde en båge neråt i hopp om att få lite bättre vind. 
Man kunde ju också få några bra pustar närmare land och gå en lite kortare väg. Vi valde väl 
först ett aningen rakare spår än de tre framför oss. Men så kom det en motorbåt emot som gick i 
lä om 606:orna. Den gjorde fruktansvärda vågor och jag styrde instinktivt neråt för att ta vå-
gorna i kölvattnet på konkurrenterna, som jag brukar göra med egen båt när tillfälle ges. Nå jag 
tyckte nog inte först att vi fick någon fördel av det, men märkte sedan att vår fart inte stannade 
lika mycket som de andras. Kanske fick vi en liten extra pust i samband med svallvågorna? Hur 
som helst tog vi fast de tre och smet i väskan som tvåa, efter Tom Weber och Viveca.  

Våra två andra starter före finalen slutade också i andra placering, medan ”proffsen” Janne och 
Carita Kolster vann båda. I den ena startade vi faktiskt för tidigt och fick vända tillbaka till-
sammans med en annan båt. Det var väl i semifinalen? Detaljerna från detta kommer jag inte 
ihåg. 

Så blev det sedan en final mellan de tre bästa och nu hade vinden vridit lite mot syd och ökat 
klart. Vi blev nog aningen efter de två andra i starten. Derek i lä och Janne i lovart och de fick 
också vinden lite före oss och drog genast upp ett klart försprång. Senare tyckte jag nog att de 
igen hade bättre vind än vi några gånger. Nå, i varje fall drog de sakta ifrån oss, trots att de ofta 
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”härjade” med varandra. Finalen seglades i två varv och då var det klart att vår boat speed inte 
räckte mot dem, men jag var nog överraskad och glad över vårt resultat. Det var ju tur för oss, 
som satt första gången i en 606a, att Team Kolster (Janne med fru, 4:a i onsdags-serien för till-
fället) var de enda ”606-profsen” som var med. Bettina Lemström (Team Lemström leder seri-
en) var ju nog också med, men som gast. De blev utslagna i start två av Derek, Martin Balt-
scheffsky och Sussi Belfrage. 

 

 

Amiralen, också känd som Teknikens Maestro, försöker få sin klocka synkad med startklockan. Vår 
tjuvstart kan delvis skylla på klockan, som Niku till slut inte behärskade fullständigt!  
(Foto Stina Sjöblom) 

 

Hela serien kan ses på ESFs hemsida! 

Resultat: (23 båtlag deltog) 
1.  Derek Breitenstein - Peter Joutsi 
2. Janne Kolster - Carita Kolster 
3. Tom Finell - Niku Wärnhjelm 
4. Martin Baltscheffsky - Ippa Segercrantz 
5. Sussi Belfrage - Ami Thibblin  
6. Nenne Smeds - Boli Lindström 
 

 

 

Fler foton från 606-jubileumsregattan finner du senare i detta info 
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Fortsatt arkivdykning bland sjunkna bryggor  
och försvunna utvidgningsbyggen 

Text: Finn Eriksson 

Det blev några lösa trådändor kvar efter artikeln om tomtköp och Pavenbroschyren tidigare i år 
(se Vårinfo 2013 och Pavens 100-års brochyr). Vilka färger hade Paven ursprungligen, vad 
gjordes på Paven 1925-26 och var fanns gamla ångbåtsbryggan? Dessutom lämnades triangel-
bryggan vid östra udden onämnd i brist på pålitliga uppgifter. Ännu har vi inte hittat uttöm-
mande svar på de här frågorna; om någon läsare kan hjälpa så är vi tacksamma. 

I ESF:s verksamhetsberättelse från 1926 uppräknas åtgärder som vidtagits på Paven inför före-
ningens 20-årsjubileum. Fasaderna hade målats och pärttaket förnyats. Dessutom nämns en ut-
vidgning av salen. Tack vare den kunde man under jubileumsregattan för första gången bereda 
plats för 'representanter för broderföreningarna' att delta i en regattamiddag! Men inga doku-
ment finns som beskriver utvidgningen. Därför har man i olika artiklar bara konstaterat att nå-
got gjordes men ingen har kunnat säga vad.  

I en historisk översikt (ESF årsbok 1991) konstaterade Åke Lindfors att tillbyggnaden skedde i 
tid inför tjugoårsjubileet, att årsböckerna berättar att man fick mera utrymme vid festerna, men 
inget om var utvidgningen hade skett. Och tillade att det strängt taget inte har något intresse 
numera. 

                              

De båda kartorna från tomtköpet 1937 visar en utskjutande byggnadsdel på Paven, mot sand-
stranden, som inte funnits på de ursprungliga ritningarna av huset. Den färglagda versionens 
väderstreck stämmer inte. 

Här kan vi göra ett hopp till ESF:s tomtköp 1937. På kartorna som bifogades köpekontraktet 
kan man se att byggnaden Paven hade utväxter åt alla fyra väderstreck. Mot norr och österut 
ledde trappor, söderut bildar burspråket en utbuktning och kökstrappan fanns på västra sidan. 
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Men utbuktningen västerut är ritad betydligt bredare än de andra. Kan man gissa att den ut-
buktningen inte är en trappa utan utvidgningen från 1926? Åke Lindfors stöder denna tolkning 
då han i ovan nämnda artikel i samband med byggnadsarbetena 1939 skriver: ”Ingången till 
köket, som från början hade varit mot väster, blev förmodligen flyttad redan vid 1926-års till-
byggnad.”

Tillbaka till 1926. Föreningens andra kommodor John Dittmar hade avlidit 1925, först 1926 
ersattes han tillfälligt av Robert Pehrson med Sigurd Frosterus som vicekommodor, 1927 val-
des Frosterus till kommodor. Ända sedan Paven byggdes hade han varit intendent för huset. Nu 
några avancerade gissningar: Man kan nog anta att Sigurd Frosterus var arkitekten bakom ut-
vidgningen 1926. Då västra sidan av huset ändå måste målas så målade man hela huset fastän 
det kanske inte varit nödvändigt 12 år efter att huset byggdes. Kan arkitekten ha passat på att 
ändra husets färgsättning på samma gång? På fotografier av huset från tidigare år kan man se 
att väggfälten varit mörkare än foderbräderna. På senare bilder, liksom i dag, är förhållandet det 
motsatta. Frågan kvarstår; vilka var ursprungsfärgerna och när skedde förändringen? Eller har 
det något intresse numera? 

 

 
Den gamla ångbåtsbryggans läge framgår av fotografiet från föregående sekelskifte. 
Foto Esbo stads museum. 
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I många sammanhang har vi läst att Pentala ångbåtsbrygga fungerade som föreningens bas in-
nan Paven byggdes. Vi har sett fotografier, men kanske inte lagt märke till att bryggan inte låg 
på samma ställe som motsvarande brygga ligger i dag. Är man medveten om detta kan man på 
vissa fotografier se att landgången låg på en linje som i sin förlängning går sydost om det gam-
la fiskartorpet.  

Några stenar vid stranden visar i dag platsen för landgången och en bit ut i strandvattnet finns 
ännu rester av åtminstone två brokistor. Bryggan var lång och ståtlig med portal och semafor. 
På flygbilden från 1937 finns den yttre kistan kvar som fristående parkeringsplats för segelbå-
tar. Brolocket saknar ungefär varannan bräda och man kan inte säga att den var någon prydnad 
för omgivningen. Brokistorna borde märkas ut, den inre med mindre än en meter vattendjup är 
en risk t.o.m. för 606:or, den yttre, med drygt meterdjupt vatten, för mera djupgående båtar. 
Flygbilden finns både i Pavenbroschyren och i historiken, 100 år med Esbo segelförening, s 79.  

År 1929 byggdes en ny ångbåtsbrygga enligt Edvard Hanells patent. Den byggdes längre mot 
nordväst, på samma ställe där dagens brygga ligger. Den stenkantade gångstigen byggdes redan 
då. På flygbilden syns den inte, bryggan låg en bit utanför bildens högerkant. Den ersattes i sin 
tur av den nuvarande pontonbryggan för turbåtar, på samma plats. 

Edvard Hanell var fortifikationsofficer - senare general - och bror till Aili Geitlin som var en av 
föreningens grundare, dess första kassör och sekreterare. Sommarbosatt på Pentala hade Edvard 
Hanell funderat mycket på hur bryggor kunde konstrueras för att tåla de påfrestningar de utsätts 
för i vår skärgård. Sven Almqvist och Kai Finell har skrivit en artikel i Sommarösällskapets 
årsbok 1980 med rubriken "Patent N:o 13065 -  system E. Hanell". Här följer valda stycken ur 
artikeln: 

"Ur Hanells optimistiska brygginformation saxar vi: ... Betongbryggor utförda enligt finskt pa-
tent N:o 13065... kan betraktas som evighetsbryggor emedan den del av bryggan som ligger in-
till vatten- och isytan är av betong som gjutits och fått hårdna i luft. Bryggan görs av betongpe-
lare bestående av ett järnbetongskal, av mycket fet blandning som fylls av sparbetong. Bryg-
gans viktigaste del blir därigenom nästan oförstörbar. Pelarna förankras vid träunderlag (stock-
lister, bock eller pålar), som ju ej ruttnar emedan det alltid ligger under vattenytan... Under åren 
1929 - 1939 byggdes långt över 30 - enbart i Sommarövattnen ett par dussin - olika slags be-
tongbryggor enligt 'system E. Hanell'....  
Svinösundsbryggan bekostades delvis av Nobel Standard (Standard Oil, numera Esso) som där 
ställde upp två marina bränslemackar. En annan motorbåtsservice placerades 1939 på en, för 
Esbo Segelförening gjord, experimentbrygga som ledigt skulle kunna följa med isens lyftrörel-
ser. Utan tvivel en i princip och på papper sinnrik konstruktion. Enda felet var att isrörelsernas 
mångsidiga beteendemönster, med bred marginal, utklassade Hanells konstruktörssnille. Plat-
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sen var alltför utsatt för ström, packis och hårda ostliga vindar. Varje vår måste den triangel-
formade tunga betongramen vinschas upp tillbaka på sin, i och för sig, nog så finurliga stöd-
konsol under vattenytan. I den envisa kampen om herraväldet avgick havsgudens hantlangare 
"Sjöberg" till slut med segern och vräkte ned hela tabernaklet som halkade utför den submarina 
klippbranten. Betongramen lade sig till ro på 10 famnars djup, där den ännu ligger".  

Så långt Almqvist och Finell. De beskrev alltså den triangelformade betongbryggan som under 
min barndom, sned och halvt under vattenytan fungerade som tillfällig angöringsplats för ving-
båtarna i pauser mellan onsdagsövningsseglingar. Om man placerade in den på kartan i Pa-
venbroschyren skulle den ligga där Södra Kajen kröker sig. Årtalet för tillkomsten var alltså 
1939 och den slutliga sortin nedför branten skedde antagligen i början av 50-talet. Att den nå-
gonsin skulle ha utrustats med bränslemackar är osannolikt, i föreningens arkiv finns brev med 
förfrågningar från flera bränsleföretag men inga kontrakt.  

I Sommarösällskapets årsbok 2012 ingår en artikel om en annan bränslestation på Pentala. Den 
fanns vid Pentalas sydvästra udde och den förestods av Ivar Sneitz från början av 30-talet fram 
till kriget. 

 

  

Principskiss ur Edvard Hanells broschyr "Betongbryggor och -broar", tryckt 1937, samt en 
pollare från 1938 
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Stäven mot äventyret  
Segelfartygsstiftelsen tar ungdomar och vuxna ut på haven  
 
Text Kirsi Siekkinen, Foto Tuomo Pöntinen 

 

58 atlantöverseglingar, miljoner sjömil 
segling, 20 000 seglingselever – och en 
väldig mängd fina minnen och otroliga 
seglingserfarenheter. Allt detta hör till 
Segelfartygsstiftelsens historia (STAF, STA 
Finland). STAF fyller 40 år i höst. 

Många känner till STAF:s skonarskönhet 
Helena, som har rundat Cap Horn, besökt 
Spetsbergen och seglat samma rutter som 
Suomen Joutsen, bl.a. till Tristan da Cunha, 
som är känd för att vara den ödsligaste ön i 
södra Atlanten. 

STAF:s verksamhet grundar sig på frivilligt 
arbete. Det ordnas sail training-
skolningsseglatser både för ungdomar och 
vuxna i finska farvatten, i Karibien och 
även längre bort. Stiftelsen grundades 1973, 
för 40 år sedan. Dess första ungdomsseglats 
startade i augusti 1983 på Skopbank of 
Finland, som nyligen hade återvänt från sin 
jordenrunt-seglats. 

 
Stiftelsens Sail training-besättning utgörs av allt från 12-åriga juniorseglare på somrarna till 18 
år fyllda seglare under vintrarna. Tidigare seglingserfarenhet fordras inte av någon. 
Vinterhalvårets, speciellt höstens seglatser på Östersjön och i Biskaya-bukten, bjuder på nya 
erfarenheter även för erfarna seglare. Under årens lopp har de unga seglarna blivit vägledda av 
hundratals sjöfartsproffs och erfarna seglare som fungerar som basbesättning. 

Sail trainingen är gemensam för alla seglatser. Man lär sig inte hur man seglar, utan man lär sig 
genom att segla. Vid sidan om grunderna i sjöfart och segling lär man sig också lagarbete, att ta 
hänsyn även i tidvis obekväma situationer samt att ta ansvar. Verksamhetsledaren Stefan 
Abrahamsson lyfter fram Segelfartygsstiftelsens sociala ungdomsarbete, vars målgrupp är unga 
med specialbehov, som stiftelsens mest värdefulla verksamhet. Bland annat synskadade, döva 
och ungdomar i drog- eller alkoholavvänjning har seglat på skonaren Helena under de senaste 
åren. Även i framtiden kommer seglingsverksamheten för ungdomar med specialbehov att 
prioriteras. 
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– Jag vill förändra livet för åtminstone en människa. Om livet för en ung drogmissbrukare 
förändras sparar samhället en miljon euro i vårdkostnader och det påverkar positivt upp till 
tvåhundra människor i hennes omgivning, konstaterar Abrahamsson. 

Segelfartygsstiftelsen har nuförtiden två egna fartyg till sitt förfogande, skonaren Helena som 
byggdes i Nystad 1992 och den 65 fot långa Swanen s/y Vahine som byggdes i Jakobstad 1973. 
Helena genomgick en omfattande grundrenovering i fjol och Vahine har i höst fått nytt 
teakdäck. 

Vahine kommer till vintern att styra mot Karibien och seglar över Atlanten som deltagare i 
ARC. På våren återvänder hon via Azorerna och Irland till Finland. Mera information om 
vinterns seglatser hittar du på adressen www.staf.fi, och sommarsäsongens program publiceras 
före båtutställningen i februari. 

�

�

�

Skonaren Helena 
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Från Stickelland till Kytö eller om sjökort som roande lektyr 

Text: Kai Finell (en artikel tidigare publicerad i Frisk Bris nr 3/1969) 

Hur många av oss har inte under mörka vinterkvällar tagit fram sjökorten för att med deras 
hjälp återuppliva sommarens långfärdsminnen? Ingen har väl heller kunnat undgå att lägga 
märke till rikedomen på underliga och fantasieggande namn, som många gånger kanske inte 
alls betyder det som de antyder. Kai Finell kåserar här – helt utan anspråk på auktoritet – om 
några egna erfarenheter och högst personliga lekmannamässiga spekulationer på området. 

Det finns oräkneliga Risöar och Risholmar i våra skärgårdar och det vanliga är väl att tankarna 
då leds in på buskar och snår. Men där växlar nog reflektionerna in på fel spår. Till den åsikten 
kom åtminstone jag när jag för ett antal år sedan började tälja mina första lärospån ur det ädla 
isländska tungumålet, som ju ovanligt litet har förändrat sig under de sju till åttahundra år som 
gått sedan sagorna började präntas ner i böcker av skinn. 

Risö är troligen av samma stam som isländskans, och därmed också fornnordiskans, ord risi för 
jätte (jmfr rese) och risavaxinn = jättestor. Det ligger snubblande nära till hands att också Ram-
sö och Ramsholmen helt enkelt betyder Storö respektive Storholmen emedan isländskans 
ramm- som förled har en direkt förstärkande betydelse. I all synnerhet som alla Risöar och 
Ramsöar vanligen just är de största i en grupp av öar.  

Jag vill inte – trots upprepade besök på sagoön plus livliga isländska kontakter och bekanta – 
på något sätt påstå att jag behärskar språket reiprenmandi det vill säga reprinnande eller –
rännande, hur man nu vill ordagrant översätta detta målande ord med den svenska betydelsen 
flytande. 

Inte desto mindre var det just sådana ord som reiprenmandi, engispretta (gräshoppa), fisibelgur 
(blåsbälg), thrummur (åska) etc. och andra talande uttryck som fara i rodri (ge sig ut till sjöss 
eller på fiske), fara ut um thufur (gå om intet, misslyckas eller ordagrannt fara ytterom tuvorna) 
eller ett annat träffande uttryck thad tokst ekki (det tog inte = misslyckades) som visade mig att 
likheterna med svenskan mången gång är större än man vid första konfrontationen med vårt ur-
språk skulle tro. Nu när kunskaperna i isländska har bräddats har jag börjat tillämpa dem också 
på sjökortsläsning, i den mån det gäller de på korten angivna namnreformerna som fängslande 
lektyr. 

Visserligen är jag väl medveten om att riskerna för fatala misstag är stora. Var det inte rent av 
Vettenhovi-Aspa som postulerade att det svenska ordet rönn ursprungligen härstammar från 
finskans reunapuu, i egenskap av träd som i forntiden ofta planterades att kanta större gravom-
råden!! 
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Reka ett anrikt ord 

Åtminstone alla seglare känner bra till innebörden av ordet ”reka”. Detta är dock inget specifikt 
finlandssvenskt dialektord utan ett uttryck med längsta tänkbara anor. På isländska betyder or-
det reka driva i ordets alla bemärkelser. Således inte bara som förled i orden rekanet (drivnot), 
rekais (drivis) eller rekavidur (drivved) utan också i exempelvis reka enhverjum ut (driva bort 
någon) eller reka verzlun (driva affär) och substantivet rekstur det vill säga rätt och slätt allt det 
vi menar med drift. 

I isländskan uttalas både y och i som i varför det inte kan anses obefogat att betrakta både Kitö i 
Sibbo och Kytö i Esbo som samma namnform. Nu betyder verbet kyta (med långt i-ljud) dels 
trycka samman eller ihop och dels kivas och träta. Åtminstone vad Kytö i Esbo Sommarö skär-
gård beträffar så kan man lugnt påstå att det är den senare tolkningen som gäller eftersom man 
alltid har grälat och fortfarande tvistar om äganderätten till denna fantastiskt vackra ö, som för-
svarsmakten har vägrat att lämna ifrån sig. Trots att staten inte kan visa upp några som helst 
åtkomsthandlingar. 

Hirsala en gömma? 

När jag häromdagen med ena ögat i min isländska ordbok och det andra på sjökort nummer 19, 
Kytö-Porkala fjärd, amuserade mig med ortnamnsstudier blev jag glatt överraskad när jag kun-
de återuppliva ett barndomsminne från mina tidiga pojkår i just denna trakt. På den tiden talade 
nämligen den äldsta, då levande generationen aldrig om vare sig Hirsala, Hirfsala eller Hirfsa-
lö. I deras vardagliga vokabulär hette det rätt och slätt Hirslan. På isländska betyder hirsla eller 
enligt nystavningen hirzla, någonting av förvaringsplats eller egentligen en möbel, låda eller 
kista lämpad att gömma undan eller bevara saker och ting i. För den som sjövägen, via Tavas-
tön, har sökt sig in till Hirsala gårds karaktärsbyggnad är den långa med lummig skog strand-
kantade, smala infarten det mest idealiska gömställe för båtar man kan tänka sig. 

Utanför Hirsala ligger Systrarna och Gaddarna. Två grupper av mer eller mindre kala berg-
klackar. Vad de förstnämnda beträffar så är ju systrarna en lika god benämning som vilken som 
helst annan för en samling småskär, men hos Gaddarna finner man egentligen inte någonting, 
ens i kobbarnas profil, som kunde motivera ett så taggigt eller spetsigt namn. 

Må det därför vara lekmannen förlåtet om han, igen med isländska ordboken i högsta hugg, för-
söker upplysa om att bryggan av grunt vatten – några få meter – mellan Tallholm och Gaddar-
na, i kombination med gott nordanlä, vid tidiga köldknäppar ofta slår en bro av blåis över till 
Gaddarna, medan havet utanför ännu länge svallar fritt. I lexikonet finner vi följande ord: gad-
da = frysa till, gaddur plur. gaddar = något hårdfruset samt adjektivet gaddfredinn och gaddfr-
josinn = fast- eller hårdfruset. 
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Pipporn ej peppar 

I Porkala finns en utpräglad trådsmal vik som på kortet kallas Pipporn även om man lika ofta 
bland traktens folk hört benämningen Pipurn. Jag tror mig hört att ortsnamnsforskare har velat 
förbinda det egendomliga namnet med det gammalsvenska ordet för peppar, pipar, men för mig 
förefaller det isländska adjektivet pipur, karakteriserande någonting långsmalt och smidigt lig-
ga närmare till hands. Vem vet? 

I närheten av NJK:s Högholmen i Tullsundet vid Porkala finner man en klack med det egen-
domliga namnet Strikan. Men kanske inte så egendomligt för dem som ännu minns de tider då 
man ofta på väg hem från Hangö tog vägen genom Barösund och därefter stack tvärs över den 
vida fjärden i stället för att som nu gå via Vormö. Då var Strikan ett utmärkt linjemärke när det 
gällde att sikta rätt mot Tullsundsmynningen. I sådana fall skulle islänningen ha kallat förfa-
ringssättet ”ad strika” det vill säga ”att linjera”. Är tolkningen plausibel eller finns det kanske 
vederhäftigare utläggningar i ämnet? 

Hals och höjd 

Våra otaliga Halsholmar har troligen ingenting att göra med vare sig smala halsformiga sund 
eller styrbords- och babordshalsar. Hals betydde för vikingarna helt enkelt ås eller höjd och in-
nan någon visat mig en halsholm utan höga konturer vägrar jag tro någonting annat än att Hög-
holm och Halsholm är två namn på samma sak. 

Hals på ett fartyg avsåg också ursprungligen skeppets förliga del, vilken som vi alla vet reste 
sig majestetiskt upp mot skyn i vikingaskeppen. 

På tal om Vormö ligger det en liten kobbe med ett sjömärke just där faret kröker sig vid Vor-
mös östra ända. På kortet kallas klacken Stickelgrund och Stickelland vilket en islänning skulle 
finna fullkomligt naturligt eftersom stikla betecknar ett hoppande från sten till sten för att inte 
bli våt. Visserligen är det långt till Vormö från Stickelland men lite fantasirik symbolik får väl 
också en fantasirik namngivare tillåta sig. 

Så här mycket rolig lektyr - och mera till – kan man finna på ett enda sjökort i kombination 
med ett isländskt-svenskt lexikon. Tyvärr hör isländskan, på grund av de rikliga omljuden och 
många böjningsformerna, till de språk där man ofta får söka ett ord förgäves i ordböckerna. Hur 
många andra språk har till exempel olika ord för räkneorden 1-4 beroende på vilket genus hu-
vudordet har. Så till exempel heter det thrir bátar (tre båtar) thrjár meyjur (3 mör) men thrju 
augu (3 ögon). 

Det gäller att hålla sådant i minnet om man i den isländska ordboken försöker hitta en plausibel 
tolkning till namnet Värström. Naturligtvis vet vi att bokstaven ä är ersatt med e i isländskan, 
men någon direkt hjälp är detta ännu inte. Men har vi ett hum om böjningsschemat för verbet 
vara som heter vera kommer vi redan betydligt längre. 
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Men så alldeles enkelt är det hela ändå inte min kära sjökorts-Watson (uttalas vass’on på is-
ländska och betyder då Vattenson). Är blir visserligen er och var förblir också på isländska var. 
Varit blir verid men se konjunktivformen vore blir vaeri (uttalas vajri). Med kännedom om det-
ta passar man på att slå upp vaer och finner då att detta betyder lugn. Så vi kan lugnt anta att 
Värström egentligen bara är namnet på en lugn ström. 

Oren Morsfjärd 

Hymanskär, lite längre österut, kanske har fått sitt namn på grund av den myckenhet drivved 
som samlar sig där vid sydostliga höststormar. Hima är nämligen i isländskan i viss mån syno-
nym till reka. 

Morsfjärden har säkert ingenting med mödrar att skaffa, utan mor betecknade på sin tid tuvor, 
torv eller ibland orenlighet i största allmänhet och i den böljande pälsen på får i synnerhet. Na-
turen i den grunda vassfyllda Morsfjärden kan mycket väl inspirera till ett sådant namnval. 

Värre kan det vara att lista ut betydelsen av Medvastö. Om en gissning tillåts – i underhållning-
ens tecken – skulle jag tippa på en släktskap med isländkans vastur som är benämningen på 
rastlöst farande hit och dit eller av och an. 

I Morsfjärden som har två smala öppningar, gör strömmen just detta i dessa bägge sund. Ett 
inte ovanligt fenomen när det gäller grunda bassängformationer där vinden kommer åt att pres-
sa in vatten snabbare än det hinner rinna ut genom det motsatta sundet. Strömmarna får här en 
pendlande rörelse där intervallerna mellan strömriktningsändringarna beror på vindriktning och 
-styrka. 

Förleden Med- skulle jag fatta som någonting angivande att Medvastö är en ö som ligger i mit-
ten av detta strömmande av och an. Men den spekulationen är absolut min privata lekmanna-
mässiga tolkning. 

Om sakkunskapen ansett att jag har tagit mig friheten att fantisera väl mycket i detta kåseri, bu-
gar jag mig för expertisen och försvarar mig bara med att det kan vara tusan så roligt att läsa 
sjökort med lexikon. Värre blir det om några år när nitiska kartografer och renritare har hunnit 
förvanska – läs förfinska – alla ortnamn. Redan nu kan det vara svårt att lista ut vad till exem-
pel Sökö betyder. Om några år är detta mystiska namn ett minne blott. Om ens det. Det nya 
Soukka har utplånande makt bakom sig. 

Men ännu kan vi roa oss med att i ordboken slå upp sök för att finna tolkningen sak, anklagelse, 
skuld, mål, ting, orsak och därefter låta ögonen vila på ett i kartritarsammanhang synnerligen 
lämpligt uttrycksexempel nämligen fara haegt i sakirnar (best. form plur. av sök) – eller på 
svenska fara varsamt fram. 
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Interna tävlingar 2013

ONSDAGSPOKALERNA Segrar PENTALA RUNT 11.8.
Kölbåtar Kölbåtar, lilla klassen 
LYS Q 1,14 Sabrina, Magnus Forsén 12 1 Sabrina Magnus Forsén
LYS [ 1,15 FinnFUN,Tom Finell 8 2.Skärflickan Freyr Riska
606 Dione, Team Blom 6 3.Gamraten Richard Hagert
Laser Hans Köhler                  7 4.Trassel Bengt Enoksson
Laser Radial Göran Paul 10 5. Team GreenAngel Joanique
Zoom 8 Anton Eklund 4 6. Bahia Arne Lemström

Victor Mesterton 4 Kölbåtar, stora klassen
Saara Tukiainen 4 1.FinnFUN Tom Finell

Optimist y. Lilli Tukiainen 7 2. Troy Joachim Majander
Optimist ä. Lucas Karlemo 9 3. S-tronic Andreas Weber

4. Vera Johan Bäckström
ONSDAGSPOÄNGPRISEN 5. Origo Stefan Sandås
Kölbåtar, stora klassen Poäng 6.Caroline Thomas Baltscheffsky
1. FinnFUN Tom Finell 91,75 7. Håll’idej Karl Lindfors
2. S-tronic Weber A & P 86,00 8. Dodo Rauno Nyblom
3. Troy Joachim Majander 68,25 9. Alexia Barbro Appelqvist
4. Imppu Pekka Rapeli 48,00 606
4. Carolina Tomas Baltscheffsky 48,00 1. Estelle Lotta och Micki Mesterton
Kölbåtar, lilla klassen 2. Bengta Jan och Carita Kolster
1. Sabrina Magnus Forsén 70,50 3. Malin Bettina Lemström och Harriet Gordin
2. Skärflickan Freyr Riska 56,00 4. Anni Simon Winqvist, Emil och Vera
3. Trassel Bengt Enoksson 51,25 5. E & E Finn o Soli Eriksson
3. Gamraten Richard Hagert 38,00 6. Katrina Mark o Nora Musgrove
5. Anne-Marie Antti Järvi 24,00 Zoom 8

1.Kenneth Karlemo
606 Optimist
1. Dione Team Blom 86,50 1. Chris Karlemo
2  Far-Väl Team Karlemo 86,25 Bräde
2. Estelle Team Lemström 86,25 1. Plankan Tom Karlemo
4. Bengta Team Kolster 53,00
Laser GRANDE FINALE 21.9.

1 Hans Köhler 43,75 Kölbåtar, lilla klassen
2 Tore Kindstedt 31,25 1. Sabrina Magnus Forsén
3 Nils Lagerström 24,25 2. Skärflickan Freyr Riska
3 Jukka Kajan 23,75 3. Pinta Martin Hausen

Laser Radial 4. Trassel Bengt Enoksson
1 Göran Paul 13,50 Kölbåtar, stora klassen

Zoom 8 1. FinnFUN Team Finell
1 Anton Eklund 23,00 2. Xelina Nils Rostedt
2 Viktor Mesterton 22,00 3. Troy Joachim Majander
3 Saara Tukiainen 20,00 4. S-tronic Andreas o Peter Weber

Optimistjolle 5. Imppu Pekka Rapeli
1 Lucas Karlemo 246,75 6. Cirrus Joachim Kurtén
2 Adele Järvi 211,00 7. Carolina Thomas Baltscheffsky
3 Frans Järvi 202,00 8. Origo Stefan Sandås
4 Nuutti Laine 186,50 9. Håll’idej Karl Lindfors
5 Simon Karlemo 184,00 10. Dodo Rauno Nyblom
6 Lilli Tukiainen 177,25 11. Belinda Martin Stude
7 Tatu Tukiainen 169,25 12. Yoldia DNFDick Wikström
7 Victor Nilsson 115,00
9 Lasse Lindell 95,50

10 Ines Karlemo 94,50
11 Jacob Eklund 93,50
12 Lovisa Diesen 91,50

�
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Onsdagsseglingar 2013 resultat

KÖLBÅTAR�LYS�<��1,14

PLAC NR BÅTNAMN ÄGARE BÅTTYP LYS Utr 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6

1 920 Sabrina Forsén�M Avance�24 1,01 SV 4,25 5,25 5,25 5,25
2 6664 Skärflickan Riska�F Sunwind�26 1,02 SV 3,25 2 3 4 3
3 572 Trassel Enoksson�B H	båt 1,08 S	 2 4
4 521 Gamraten Hagert�R H	båt 1,08 S	 DNS 3 2 3 2
5 4888 Ann	Marie Järvi�A Fenix 1,07 SV 4
6 60 Pinta Hausen�M Havskryssare 0,95 SV
7 5447 Blanka Anton�P Sunvind�27 0,99 	F 2 1 1 1
8 11560 Bahia Lemström�A Eolia�25 0,97 	F
9 11352 Rosalina Holm�J	E Havsörn�1 1,05 SV
9 22 Team�Green Joaniquet�A Soling 1,14 S	
11 11250 Gilda Alatalo�H Sun�Odyssey�30i 1,14 SV
12 774 Cosette Tuominen�P H	båt 1,08 S	 OCS

KÖLBÅTAR�LYS�>��1,15
PLAC NR BÅTNAMN ÄGARE BÅTTYP LYS Utr 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6
1 10810 FinnFUN Team�Finell Finngulf�331 1,23 SV 5,25 7 8,25 7,25
2 11078 S	tronic Weber�A&P Salona�34 1,26 SV 2 2 6 7 6
3 11397 Troy Majander�J Bavaria�35�Match� 1,27 SV 3,25 4 8,25 5
4 44721 Imppu�B Rapeli�P Bavaria�38�Match 1,34 SV 6 4
4 8840 Carolina Baltscheffsky�T First�Class�8 1,16 S	 1 4 4 3
6 12332 Xelina Rostedt�N X	332 1,24 SV 5
7 10538 Cirrus Kurtén�J Wasa�38 1,23 SV 3 5 3
8 11210 Delphius Renlund�M Dehler�36�cws 1,21 SV 3 2 DNF
9 11036 Xantus Geust�J X	412 1,32 SV
10 11563 Dodo Nyblom�R Hanse�325 1,17 SV 2 1 2
11 846 Fossil Ingvall�L Facil�35 1,16 SV
12 49 Kirkpatrick�B Alexia X	382 1,28 SV
12 11621 Håll�i�dej Lindfors�C Omega�36 1,22 SV
14 11281 Vera Bäckström�J Dufour�40 1,31 SV DSQ
15 40 Freja Jokinen�H Bavaria�40 1,25 SV
16 7489 Solbåten Gordin�A Scanmar�345 1,17 SV
17 7784 Origo Sandås�S Cenit�33 1,16 SV DNF

�
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26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 KORR SUMMA SEGRAR

6,25 6 5,25 3,25 3,25 7,25 5 7,25 7,25 6,25 	6,5 70,50 12
5 7,25 4,25 4 3 7,25 5 6 4 	5 56 4
3 5 3 4 1 2 3 5,25 6 6 5,00 5 	3 51,25 1
4 2 3 2 1 6 4 3 3 3 1 	4 38

4 5 4,00 4 3 24
3 4 1 2 2 12

2 1 DNF 8
2 2 1 1 6
1 1 2 1 5

2 1 2 5
2 2

26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 KORR SUMMA SEGRAR
8,25 5,25 3 3,25 7 6,25 12,25 8 8 9 	6,25 91,75 8

8,25 7 4,25 4 5,25 2 6 3 11 7 10,25 8 	13 86 4
8,25 4 7 9,25 9 10,3 68,25 5

6 5 4 2 8 5 5 3 48
4 4 2 3 2 1 5 1 4 3 6 6 	5 48

1 3 2 4 5 10 7 7 44
9 4 24

5 6 5 21
3 3 6 4 4 20

3 2 2 1 2 15
7 6 1 14

3 1 1 2 7
5 2 7

2 3 5
1 1 1 1 4
2 2

�
�
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Optimist 17�seglingar,�13�räknas�med

Rank
Klubb,
Y/Ä

SailNo Club HelmName 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7

1 Ä 845 ESF Lucas�Karlemo (10) 14 16 (0.5�OCS) 18.25 19.25 17
2 Ä 841 ESF Adele�Järvi 13 13 (0.5�OCS) 22.25 17 18 21.25
3 Y 448 ESF Frans�Järvi 9 10 13 20 16 15 (0.5�OCS)
4 Y 542 ESF Nuutti�Laine 12 12 14 (0.5�OCS) 15 16 (0.5�OCS)
5 Y 923 ESF Simon�Karlemo 8 9 15 (0�DNC) 12 14 19
6 Y 39 ESF Lilli�Tukiainen 11 11 (0�DNC) 21 14 17 0.5�OCS
7 Y 49 ESF Tatu�Tukiainen (0�DNC) 8 (0.5�OCS) 18 11 (0.5�OCS) 16
8 Y 764 ESF Victor�Nilsson (0�DNC) (0�DNC) 9 16 8 5 (0�DNC)
9 Y 858 ESF Lasse�Lindell 7 5.5 (0�DNC) 19 9 6 (0�DNC)
10 Y Vit ESF Ines�Karlemo (0�DNC) (0�DNC) 6 0.5�OCS 4 9 10
11 Ä 933 ESF Jakob�Eklund 14.25 15.25 17.25 0.5�OCS (0�DNC) 0.5�OCS (0�DNC)
12 Y 534 ESF Lovisa�Diesen 0.5�DNF 4 11 17 7 13 13
13 Y 533 ESF Robin�Holmberg (0�DNC) (0�DNC) 12 (0�DNC) 10 3 14
14 898 ESF Saara�Ståhlberg (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0.5�OCS (0�DNC) 0�DNC 0�DNC
15 Y 9905 ESF Emil�Winqvist (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 12 9
16 Ä 420 ESF Bianca�Nilsson (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 12 5 11 (0�DNC)
17 Y 880 ESF Matteus�Einiö (0�DNC) (0�DNC) 7 13 2 (0�DNC) (0�DNC)
18 Y 528 ESF Robin�Winqvist (0�DNC) (0�DNC) 0.5�OCS 0.5�OCS 3 (0�DNC) 7
19 24 ESF Kaaro�Kemppainen (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 15
20 Y 621 ESF Emil�Strandell (0�DNS) (0�DNS) 5 (0�DNC) (0�DNC) 10 11
21 Y 872 ESF Mathias�Lindfors (0�DNS) 5.5 10 14 (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC)
22 ? ESF Akseli�Sirko (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 5
23 Y 875 ESF Andrei�Schildt (0�DNC) 0.5�DNF (0�DNC) 0.5�OCS (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC
24 Ä 873 ESF Vincent�Schildt (0�DNC) 3 (0�DNC) 15 (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC
25 323 ESF Matteo�Schildt (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
26 ESF Leevi�Tarjanne (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
27 10111 ESF Valtteri�Jokinen (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
28 533 ESF Anton�Holmberg (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 8
29 Y 420 ESF Siiri�Einiö (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 11 (0�DNC) 0�DNC 0�DNC
30 Y 9604 ESF Chris�Karlemo (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0.5�OCS (0�DNC) 7 12
31 Y 874 ESF Elmer�Nickels (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 10 6 8 (0�DNC)
32 BS 965 BS Veera�Kaakinen (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 20
33 420 ESF Richard�Diesen (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 6
34 LPS 380 LPS Ville�Korhonen (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
35 BS 980 BS Senja�Heikkilä	Diaz (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 18
36 9604 ?? (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
37 Y 873 ESF Henrik�Miettinen (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 13 0�DNC 0�DNC
38 Toni�Åstrand (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
39 Y 871 ESF Mathias�L�o�Vincent�S 6 7 (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC
40 622 ESF Rufus�Strandell (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
41 323 ESF Thomas�Sjöblom (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
42 873 ESF Aleksanteri�Koljonen (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
43 871 ESF Veikko�Kivisaari (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
44 Y 323 ESF Saku�Williams 0.5�DNF (0�DNC) 8 (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC
45 291 ESF Katarina�Miettinen (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
46 ESF Santiago�Sylvin (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
47 EMK 985 EMK Veikko�Talvitie (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
48 Y 622 ESF Rufus�och�Anton (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 1 4 0�DNC
49 ??323 (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
50 NJK 534 NJK Sofia�Slotte (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
51 EMK 522 EMK Kasper�Murto (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
52 ESF4 ESF Melinda�Viljanen (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
53 22vit (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
54 323 ESF Olivia�Honkanen (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
55 ?875 (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
56 EMK 987 EMK Elsa�Talvitie (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
57 Ä 420 ESF Delad (0�DNC) (0�DNC) 0.5�OCS (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC
58 BS 577 BS Jaime�Heikkilä	Diaz (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0.5�OCS
59 Ä 872 ESF Veikka�Viitala (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0.5�OCS (0�DNC) 0�DNC 0�DNC
60 Y ESF�5 ESF Emil�S�o�Andrei�S 0.5�DNF (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC �
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10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 Total Nett Segrar

14.25 (10.25) (0�DNC) 19.25 18 23 22.25 21.25 20 24.25 267.5 246.75 8
12 (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 20 21 0.5�OCS 16 16 21 211.5 211 2
11 (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 16 18 20 17 17 20 202.5 202
9 9 (0�DNC) (0.5�OCS) 0.5�OCS 19 19 20 19 22 188 186.5
10 (7) (0�DNC) 17 14 (0�DNC) 17 15 15 19 191 184
13 8 (0�DNC) (0�DNC) 17 20 0.5�OCS (0�DNC) 21.25 23 177.25 177.25 1
8 5 8.25 (0�DNC) 15 17 18 14 14 17 170.25 169.25 1
(0�DNC) 0�DNC 0�DNC 12 0�DNC 12 15 11 11 16 115 115
(0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 16 8 13 0�DNC 13 0�DNC 0�DNC 96.5 96.5
6 2 (0�DNC) 10 6 (0�DNC) 11 12 0�DNC 18 94.5 94.5
(0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 21.25 24.25 0.5�OCS 0�DNC 0�DNC 0�DNC 93.75 93.75 5
7 (0�DNC) 6 (0�DNC) 13 (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC 91.5 91.5
(0�DNC) 0�DNC 7 14 10 15 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 85 85
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 22 21 19 18 0�DNC 80.5 80.5
5 0�DNC 0�DNC 13 5 14 14 0�DNC 0�DNC 0�DNC 72 72
0�DNC 0�DNC 0�DNC 18 0�DNC 16 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 62 62
0�DNC 0�DNC 0�DNC 7 4 0�DNC 10 8 6 5 62 62
(0�DNC) 0�DNC 5 0�DNC 0.5�DNF 8 0.5�OCS 5 13 15 58 58
0�DNC 0�DNC 0�DNC 15 11 0�DNC 16 0�DNC 0�DNC 0�DNC 57 57
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 8 9 0.5�OCS 6 49.5 49.5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 8 7 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 44.5 44.5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 6 0�DNC 6 0�DNC 10 7 10 44 44
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 9 12 0�DNC 10 11 43 43
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 7 0�DNC 4 0�DNC 12 41 41
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 10 7 7 9 8 41 41
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 5 9 0.5�OCS 12 13 39.5 39.5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 18 3 14 35 35
0�DNC 0�DNC 2 5 9 4 0�DNC 0�DNC 5 0�DNC 33 33
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0.5�OCS 0�DNC 0�DNC 6 8 7 32.5 32.5
4 3 3 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 29.5 29.5
0.5�OCS 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 24.5 24.5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 20 20
0.5�OCS 0�DNC 1 0�DNC 12 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 19.5 19.5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 19 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 19 19
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 18 18
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 13 0�DNC 0�DNC 0�DNC 13 13
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 13 13
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 4 9 13 13
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 13 13
3 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 6 0�DNC 2 2 13 13
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 11 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 11 11
0�DNC 0�DNC 0�DNC 11 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 11 11
0�DNC 0�DNC 0�DNC 9 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 9 9
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 8.5 8.5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 4 0�DNC 0.5�DNF 0�DNC 3 0�DNC 0�DNC 7.5 7.5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 5 2 0�DNC 0�DNC 7 7
0�DNC 6 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 6 6
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 5 5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 4 4 4
0�DNC 0�DNC 4 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 4 4
0�DNC 4 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 4 4
0�DNC 0�DNC 0�DNC 3 0�DNC 0.5�DNF 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 3.5 3.5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 3 3 3
0�DNC 0�DNC 0�DNC 2 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 2 2
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 1 1 1
0�DNC 1 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 1 1
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0.5�DNF 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 1 1
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0.5 0.5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0.5 0.5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0.5 0.5 �
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Lättbåtar

17�seglingar,�13�räknas�med
Båt Nr Namn 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7

1 Dione 30 Team�Blom (0�DNC) (0�DNC) 6 7.25 6 7 (4) 7
2 Far	Väl 36 Team�Karlemo (0�DNC) 5 8.25 6 8.25 6 6 8.25
3 Estelle 7 Team�Lemström (2) 6.25 7 5 7 8.25 7.25 (0.5�OCS)
4 Bengta 31 Team�Kolster 3 3 (2) 4 5 3 (2) 6
5 Anni 84 Team�Anni (0�DNC) 2 1 (0�DNC) 1 2 (0�DNC) 5
6 Malin 83 Team�Weber 1 0.5�OCS (0�DNC) (0�DNC) 2 5 3 3
7 E&E 16 Team�Eriksson (0�DNC) (0�DNC) 5 2 3 4 (1) 4
8 Katrina 72 Team�Musgrove (0�DNC) (0�DNC) 3 1 4 1 5 0.5�OCS
9 Encore 22 Team�Segercrantz 4.25 4 4 3 (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC)

Laser 17�seglingar,�13�räknas�med
Nr Namn 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7

1 167663 Hans�Köhler (0�DNC) (0�DNC) 3.25 2 (1) 3 3 3.25
2 149578 Tore�Kindstedt 1.25 1.25 2 (1) 2 2 4.25 (1)
3 149228 Nils�Lagerström (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 3 0�DNC 1 2
4 94322 Jukka�Kajan (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 3.25 4.25 4.25 (0�DNC) 0�DNC
5 188217 Eddie�Berglund (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 1 2 0�DNC
6 94261 Henrik�Eklund (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC
7 167662 Thomas�Castrén (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC
8 8 Derek�Breitenstein (0�DNC) (0�DNC) 1 (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC

Laser�Rad13�seglingar,�13�räknas�med
Nr Namn 22.5 29.5 19.6 26.6 3.7 17.7 24.7 31.7

1 188349 Göran�Paul 0�DNC 0�DNC 1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
2 194810 Axel�Mesterton 0�DNC 1.25 2.25 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC

Zoom�8� 16�seglingar,�13�räknas�med
Klubb Nr Namn 22.5 29.5 5.6 12.6 26.6 3.7 10.7 17.7

1 567 Anton�Eklund (0�DNC) (0�DNC) 3 3 (0�DNC) 0�DNC 1.25 1
2 570 Victor�Mesterton 2 2.25 4.25 2 (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC
3 478 Saara�Tukiainen 3.25 1 2 4.25 (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 2.25
4 55 Connor�Foley (0�DNC) (0�DNC) 1 (0�DNC) 2 3.25 0�DNC 0�DNC
5 54 Atte�Pasma (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 1 1 0�DNC 0�DNC
6 5 Lucas�Foley (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 3.25 2 0�DNC 0�DNC
7 565 Emilia�Winqvist (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC
8 55 Kaspar�Becers 1 (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC
9 EMK 471 Elvira�Kairamo (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 1 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC

606
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17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 Total Netto Segrar
8.25 5.25 7.25 (3) 9.25 7 5 4 7.25 93.5 86.5 6
6 (0�DNC) 6 (2) 6 9.25 (2) 5.25 6 90.25 86.25 5
7 (0�DNC) 5 7.25 7 8 6.25 (0�DNC) 5 88.75 86.25 5
4 4 (1) 5 5 6 3 (1) 2 59 53
1 3 2 6 3 5 (0�DNC) 3 3 37 37
5 2 (0�DNC) (0�DNC) 4 2 4 0�DNC 4 35.5 35.5
3 (0�DNC) 3 1 1 3 1 2 1 34 33
2 1 4 4 2 4 (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 31.5 31.5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 8 0.5�OCS 0�DNC 0�DNC 0�DNC 23.75 23.75 1

17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 Total Netto Segrar
1 (0.5�OCS) 4.25 4 2 5.25 5.25 3.25 4.25 45.25 43.75 7
4.25 2.25 (1) 3 3 4 (1) 1 1 35.25 31.25 5
2 0�DNC 3 1 4.25 1 2 2 3 24.25 24.25 1
0�DNC 0�DNC 2 2 0�DNC 2 4 0�DNC 2 23.75 23.75 3
0�DNC 0�DNC 0�DNC 5 1 3 3 0�DNC 0�DNC 15 15
0�DNC 0�DNC 0�DNC 6.25 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 6.25 6.25 1
3 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 3 3
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 1 1

7.8 21.8 28.8 4.9 11.9 Total Netto Segrar
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 13.5 13.5 10
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 3.5 3.5 2

24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 Total Netto Segrar
0�DNC 0�DNC 0�DNC 5.25 1 5.25 1 2.25 23 23 4
0�DNC 0�DNC 0�DNC 4 2.25 2 2.25 1 22 22 4
1.25 0�DNC 0�DNC 3 0�DNC 3 0�DNC 0�DNC 20 20 4
0�DNC 0�DNC 0�DNC 2 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 8.25 8.25 1
0�DNC 1.25 2.25 1 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 6.5 6.5 2
0�DNC 0�DNC 1 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 6.25 6.25 1
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 4 0�DNC 0�DNC 4 4
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 1 0�DNC 0�DNC 2 2
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 1 1
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ESF Kontakter 2013 

Styrelse 
Kommodor Lauri Tukiainen 045-670 27 01 l.tukiainen@kolumbus.fi
I vicekommodor Freyr Riska 0400-447 225 freyr.riska@postremo.fi
II vicekommodor Mark Musgrove 040-502 80 07 mark@musgrove.fi
Sekreterare Viveca Mentzer-Ekholm 045-2035520 viveca@broadside.fi
Ekonom Claes Forsén 040-547 97 52 claes.forsen@ericsson.com
Styrelsemedlemmar Johan Bäckström 040-5892862 johan.backstrom@kokko-control.fi

Lasse Ingvall 0500-451 975 lasse@ingvall.com
Antti Järvi 0400-606045 antti.jarvi@elisanet.fi
Karl Lindfors 050-556 13 87 karl.lindfors@helsinki.fi
Stefan Sandås 050-381 62 38 stefan.sandas@gmail.com
Kim Weber 050-556 5500 kim.weber@iki.fi

Funktionärer och ordförande för nämnderna
Kansli, fakturering m.m. Peter Holm 045-1227621 kansli@esbosegelforening.fi
ESF-Info Pippi Sandås 040-7387842 eva.sandas@gmail.com
Webbteamet Viveca Mentzer-Ekholm 045-2035520 viveca@broadside.fi
Tävlingsnämnden Jan Kolster 050-367 58 84 jan.kolster@kolmark.fi
Juniornämnden Bettina Lemström 040-551 86 61 bettina.lemstrom@suomi24.fi
Juniortränare Erica Bäckström 050-5747513 junior@esbosegelforening.fi
Kölbåtsnämnden Freyr Riska 0400-447 225 freyr.riska@postremo.fi
Isjaktsnämnden Bengt Enoksson 050-512 09 64 m.welin@suomi24.fi
Amiralshamnskommiten
   Sjösättning och lyft Stefan Sandås 050-381 62 38 stefan.sandas@gmail.com
   Hamnplatser och vaktturer Jonas Geust 040-502 27 17 jgeust@gmail.com
Disponent för Amiralshamnen Henrik Vilén 050-309 84 49 vilen.henrik@kolumbus.fi
Pentalakommittén Mark Musgrove 040-502 80 07 mark@musgrove.fi
Förtjänstteckenkomm. Rabbe Sjöblom 0400-963 072 rabbe.sjoblom@kolumbus.fi
ESF-Shop Ulla Vilén 0500-789 156 ulla.vilen@kolumbus.fi
Juniorledare/-tränare Erica Bäckström 050-574 7513 junior@esbosegelforening.fi

Sjösäkerhetsnämnden Lasse Ingvall 0500-451 975 lasse.ingvall@kolumbus.fi
Magnus Forssén 0400-506678
Pekka Hohtari 050-4674368
Kaj Mattsson 0400-815519
Henrik Vilén 050-309 84 49
Jonas Vilén 040-5339480
Henrik Wegelius 040-4166766
Niklas Wärnhjelm 050-3506564
Peter Öström 040-5908778

Pentala tfn 09-888 69 23, Nattvakt tfn 040-901 51 91
www.esbosegelforening.fi, kansli@esbosegelforening.fi, junior@esbosegelforening.fi



Ser en människa i varje kund.
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Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och 
öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar 
depositionen med Aktias övriga sparprodukter. 

Fråga mer om våra depositionserbjudanden och boka tid 
för en lönsam träff på www.aktia.fi eller på tfn 0800 0 2470.

Erbjudandet gäller tills vidare, depositionsräntan kan ändras enligt marknadssituationen. 
Aktuell information om depositionsräntan finns på www.aktia.fi.

Välkommen till Aktia!

Aktia Bank Abp Esboviken
Esboviksgatan 1
02320 Esbo
Tfn 010 247 7660


