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AVKASTNING P.A.

PÅ RÄTT STÄLLE.   

Det lönar sig att

På Aktıa t.o.m.

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.

Välkommen till Aktia!

Ser en människa i varje kund.

Aktia Bank Abp, Esboviken
Esboviksgatan 1
02320 Esbo
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Kommodoren har ordet 

Bästa ESF:are, 
 
Efter en så lång vinter i år längtar man kanske mer än vanligt efter öppet hav, sol och värme. 
Vi har en aktiv säsong framför som kommer att präglas av två saker: 
 
När ni nästa gång åker till Paven får ni får ni se att Harrys paviljong är så gott som färdig. 
Juniorerna kan börja fylla den med verksamhet redan på försommaren. Nya paviljongen 
kommer att hjälpa till med strävan att öka på mängden av aktiva juniorseglare och målmed-
vetet tränande inom ESF.  
 
Paven fyller hundra år. Jag tycker att föreningen kan vara mycket stolt över att Paven tar 
emot sina nästa hundra år som en anrik seglingspaviljong där traditionerna förs vidare av en 
aktiv medlemskår av seglare.  
 

Goda vindar! 
Lauri  

 
 
 
 
 
ESF:s årsmöte 2013 
 
ESF:s årsmöte hölls fredagen den 22 mars 2013 på Vikingaborg. I mötet deltog 38 med-
lemmar, 33 vuxna och 5 juniorer. 24 medlemmar deltog även i den efterföljande middagen.  
 
På mötet behandlades stadgeenliga ärenden samt kappseglingsjetonger delades ut. Mötet 
beslöt även att utse två hedersmedlemmar, Marina Donner och Krister Ahlström, vilket ni 
också kan läsa om i Pentalapalten. 
 
 
 
ESF-fleecar 

ESF-fleecar finns ännu till salu och nu till rabatterat pris 15,- €. Vissa storlekar är slutsål-
da men det lönar sig alltid att kontrollera om din storlek finns kvar. Gå också in på ESF:s 
hemsida och kolla övriga produkter. 
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Esbo Segelförening 2013  
 
Styrelsen  Kölbåtsnämnd 
Lauri Tukiainen, kommodor  Freyr Riska, ordförande 
Freyr Riska, I vicekommodor  Tom Finell 
Mark Musgrove, II vicekommodor  Claes Forsén 
Viveca Mentzer –Ekholm, sekreterare  Magnus Forsén 
Claes Forsén, ekonomi  Lars Ingvall 
Johan Bäckström  Joakim Kurtén 
Lars Ingvall  Joakim Majander 
Antti Järvi  Pekka Mattila 
Karl Lindfors  Nils Rostedt 
Stefan Sandås  Teddy Weber 
Kim Weber    

    
Revisorer  Träningsnämnd 
Martin Baltscheffsky  Tuomas Tenkanen 
Peter Köhler  Lauri Tukiainen 
Bengt Rosstedt, suppleant  Kim Weber 
Dick Wikström, suppleant    

    
Kappseglingsnämnd  Sjösäkerhetsnämnd 
Jan Kolster, ordförande  Lars Ingvall, ordförande 
Claes Forsén  Magnus Forssén 
Pontus Karlemo  Pekka Hohtari 
Tore Kindstedt  Kaj Mattsson 
Bettina Lemström  Henrik Vilén 
Pekka Mattila  Jonas Vilén 
Rabbe Sjöblom  Henrik Wegelius 
Tuomas Tenkanen  Niklas Wärnhjelm 
Teddy Weber  Peter Öström 
     
Juniornämnd Amiralshamnskommité 
Bettina Lemström, juniorchef  Stefan Sandås, ordförande 
Erica Bäckström   Johan Bäckström  
Antti Järvi Jonas Geust 
Mikaela Kolster  Karl Lindfors 
Kirsi Mikkonen  Rauno Nyblom 
Mikael Winqvist   Henrik Vilén 
    Kaj Öström 
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Pentalakommité  Juniorledare/-tränare 
Mark Musgrove, ordförande  Erica Bäckström 
Finn Eriksson   Patrick Blom 
Rabbe Sjöblom   Lynn Bäckström 
Marianne Mattsson  Anton Eklund  

  Mikaela Kolster 
Förtjänstteckenkommitté  Axel Mesterton 
Rabbe Sjöblom, ordförande  Salla Paajanen 
Britt-Marie Lindroos  Sam Stenman 
Bettina Lemström  Nikolas Sanila 

  Heidi Tenkanen 
Isjaktsnämnd   Karin Tukiainen 
Bengt Enoksson, ordförande   Saara Tukiainen  
Mikael Enoksson     
Tore Kindstedt     
Maje Welin    
      
Kansli   ESF-Info 
Peter Holm   Eva Sandås 
      
 

 
 
 
 
Arbetsfördelning Viveca/Peter/Pippi 
Ifall du undrat vem som gör vad 
 
Viveca Mentzer-Ekholm Peter Holm Pippi Sandås 
Sekreteraruppgifter Kansliet Redaktör för infobladet 
Webbsidan Fakturering Medlem i Webb-teamet 
(inte junior och kappsegling) Medlems- ochbåtregister Medlem i årsboksgruppen 
Lägga in nyheter Hamnkontrakt   
Uppdatera stående innehållet Hyreskontrakt   
Kalendern, bokningar etc. Försäkringsärenden   
Användarregistret Försäljning av flaggor etc.   
Nyhetsbrev etc.   
etc. �� ��
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Pentalaspalten  

Det blir snart sommar med onsdagsseglingar på Paven – och inte vilken sommar som helst – 
då det handlar om klubbhuset och restaurangen. 
 
Vi får en ny krögare med Mathias ”Masse” Kumlin som ansvarig. Han skriver själv en arti-
kel i detta info så jag skall inte orda mer om det, förutom att vi ser fram emot seglarbord och 
god stämning på onsdagarna som vanligt. 
 
Vi får en ny paviljong - Harrys Paviljong, som med den tillhörande bryggan skall tjäna 
seglingsskolan, juniorerna och kappseglingsverksamheten i första hand, men den ska natur-
ligtvis också vara tillgänglig för övrig klubbverksamhet. 
 
Lördagen den 20.7.2013 hålls invigningen av Harrys i samband med Valkyrian Cup. ESF:s 
årsmöte har utsett donatorerna Marina Donner och Krister Ahlström till hedersmedlemmar. 
Den officiella utnämningen sker i samband med invigningen av Harrys Paviljong. 
  
Invigningen hålls på eftermiddagen efter att seglarna kommit i land och städat undan båtar-
na (ca 15:00-17:00). Det blir korvgrillning och saft för barnen och champagne med tilltugg 
för de vuxna.  På kvällen ordnas sedan en middag på Harrys för inbjudna. 
 
Paven invigdes söndagen den 10 augusti 1913 med festligheter och kappsegling.  
Lördagen den 10 augusti 2013 - Pavens 100-årsdag - skall vi fira med kappsegling och 
festligheter. På dagen seglas ”Pavens Mästerskap” med korta banor på Aisarfjärden och på 
kvällen blir det jubileumskräftskiva med dans för hela slanten. 
 
Pavens mästerskap seglas i fleet med utlottade 606:or utan spinnaker. Alla ESF:are - både 
juniorer och seniorer - är inbjudna att delta. Inbjudan gäller också dem som tidigare junior-
seglat på Paven, även om de inte längre är medlemmar i ESF. 
 
Uttagningarna börjar på förmiddagen och finalerna seglas på eftermiddagen. Seniorer seglar 
med rorsman och 1 gast, juniorer får ha 2 gastar om alla är juniorer. Uppgifterna är prelimi-
nära och kan ändras i Notice of Race eller orderbrev. 
 
Det blir nu 10 år sedan Ekträffen som ordnades av Tom och Knäppe i samma anda 
29.6.2003. Vi har fått många förfrågningar av gamla Vingseglare så nu skall Teddy Weber 
(teddy.weber@kolumbus.fi) samla lista på Vingseglarna. Listan på Ekseglarna samlas ihop 
av Tom Weber (tom.weber@beijers.fi) och Knäppe Musgrove (mark@musgrove.fi). Med-
dela oss era kontaktuppgifter, vilken båt och vem ni seglade med så vi kan hålla er informe-
rade.   
 
Formella anmälningar för både Pavens mästerskap och kräftskivan tas sedan emot på ESF:s 
hemsida. Alla ex-ESF:are som deltar i Pavens mästerskap är också välkomna på kräftskivan. 
 
 
På söndagen den 11 augusti blir det Pentala runt med traditionell laxsoppa och Mamm- och 
Pappseglingar. 
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Fredagen den 9 augusti ordnas på Paven en middag för inbjudna - privatpersoner och sam-
fund - som genom åren hjälpt till med att hålla Paven i gång.  
 
Fest, segling och skoj på Pentala hela sommaren önskar, 
 
Knäppe 
 
 
 
”Sommar, sol och båtliv” – Traditionell seglarpaviljong och skär-
gårdskrog för alla som vill njuta av en underbar utsikt över havet och 
det bästa som skärgården, sommaren och segling kan erbjuda.�
�

På detta vis välkomnar vi våra gäster till Paven och då vårt motto lyder – för en levande 
skärgård – så fäster vi stor vikt vid att betjäna en så bred kundgrupp som möjligt. Dörrarna 
öppnar vi i medlet av maj och under högsäsong kommer dessa att stå öppna 6 dagar i veck-
an, såväl dag- som kvällstid. 
Pavens meny för sommarsäsongen 2013 beaktar givetvis skärgården och det nordiska köket 
men inslag av medelhavstoner kommer även att ses i rätterna. Min strävan är att i all enkel-
het erbjuda en fräsch och somrig meny tillagad på säsongens bästa råvaror. Rökugnen och 
grillen kommer att vara i gediget bruk och några av rätterna kommer att leva sitt eget liv på 
listan eftersom man aldrig vet vad t.ex. svampskogen erbjuder eller med vad sumpen fylls 
under morgonfisket. Mitt kök har även som riktlinje att befrämja närproducerat i den mån 
det är möjligt. 
I upplägget av menyn har jag tagit i beaktande önskemål såväl från segelföreningens sida 
samt från gäster som använt sig av Pavens tjänster i ett flertal år. Inkommande säsong 
kommer terrassen därför att ha en egen meny som består av bland annat gamla klassiker, 
husmanskost, hamburgare och sallad. Restaurangens meny kommer att bestå av ett flertal 
för-, varm- och efterrätter och under högsäsong även av ”veckans specialare”.      
På detta vis önskar jag erbjuda en positiv stämning och upplevelse för föreningens med-
lemmar i alla åldrar, samt även för närboende kring Paven och Sommaröarna och andra gäs-
ter.   
 
Hälsningar från Pavens nya krögare, 
 
Masse Kumlin 
Triton Marin 
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Historien bakom ESF:s tomtinnehav på Pentala 
Text: Finn Eriksson 

Nu, när Harrys paviljong tar form på ud-
den söder om Paven, har många säkert 
funderat om det sker på föreningens om-
råde. Och om det är så, hur stort är områ-
det egentligen och hur kommer det sig att 
ESF blivit ägare till det? 
Vid tiden för ESF:s grundande 1906 och 
under de första åren fungerade ång-
båtsbron på Pentala som bas för verk-
samheten. Ångbåtsbron låg nedanför det 
gamla fiskartorpet, ungefär där stadens 
turbåtar nu lägger till. Föreningen fick 
snabbt vind i seglen och efter några år 
kände man ett akut behov av ett eget ställe 
med brygga och tak över huvudet. Vid 
ungefär samma tid grundades ett bolag 
som hade skaffat ägorätten till de områden 
som hittills hade tillhört hemmanen Moi-
sö, Stor-Svinö och Lill-Svinö. Detta bolag 

tog namnet Aktiebolaget Sommar-öarna. I 
praktiken ägdes och styrdes bolaget av 
paret Alfons och Elsbeth Juselius och dess 
verksamhet gick ut på att utveckla hela 
området med vägar och broar, administre-
ra jordbruken och lokal service såsom tra-
fik och pensionatrörelse och att sälja tom-
ter. Alfons Juselius (1876-1942) var aktiv 
seglare och 1911 antogs han som medlem 
i ESF. Av bolagets ägor i omgivningen var 
klipp-udden sydost om ångbåtsbron syn-
nerligen lämplig som plats för en segelpa-
viljong och där sammanstrålade ESF:s och 
bolagets intressen. För det nygrundade AB 
Sommaröarna var det viktigt att skapa 
kontakter till ortens etablerade sommar-
gäster och potentiella tomtköpare. 
Allt detta kan man läsa mera om i ESF:s 
100-års jubileumsbok. 
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Då Paven nu i sin tur fyller hundra år har 
nya arkivdykningar gjorts med fokus på 
Paven och i AB Sommaröarnas arkiv har 
man hittat material som inte varit tillgäng-
ligt för ESF:s 100-årshistorik. 
I november 1912 beslöt ESF skaffa sig ett 
eget hem och under vintern gjorde arkitekt 
Sigurd Frosterus upp ritningarna för segel-
paviljongen. Den 20 april 1913 underteck-
nades arrendekontraktet med AB Sommar-
öarna och den 9 maj entreprenadkontraktet 
för paviljongbygget. Enligt detta skulle 
huset vara "färdigt att slutligen afsynas 
den 15 Juli 1913". Det låter omöjligt och 
var väl det också, men invigningen av Pa-
ven skedde den 10 augusti och entreprenö-
rerna kvitterade slutraten av entreprenad-
summan den 16 augusti 1913. 
Anmärkningsvärt i arrendekontraktet var 
arrendetiden på 50 år med option att för-
längas med ytterligare 50 år och det årliga 
arrendets storlek som var 5 mark. Området 
var inte 

stort. Enligt "kartaafsticket" gick gränsen 
på östra sidan av sandnäset, några meter 
från kökstrappan som vätte åt väster i det 
ursprungliga huset. Det fördelaktiga ar-
rendeavtalet var i rådande läge en förut-
sättning för att få det hela att gå ihop då 
segelföreningens begränsade ekono-miska 
resurser behövdes för paviljong-bygget. 
Kanske kunde AB Sommaröarna som 
ägde de kringliggande områdena förutse 
att ESF – om föreningen fortsatte att växa 
till sig – snart med förbättrade finanser 
skulle vara intresserad av ett förstorat om-
råde. Så skedde också långt innan de för-
sta femti åren hade förrunnit. 
I arrendekontraktet ingår i ESF:s stämpel 
ett emblem som åtminstone inte författa-
ren av denna artikel sett någon annanstans. 
Kontraktet skrevs under å ESF:s vägnar av 
Bertel Geitlin (chef) och Aili Geitlin (sek-
reterare), samt av Alfons Juselius och Erik 
Elmgren för Aktie-bolaget Sommaröarna. 
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År 1937 var tiden mogen för nästa steg i 
tomtfrågan. ESF:s verksamhet blomstrade 
efter en svacka och man såg optimistiskt 
på framtiden. Arrendetomten hade redan 
länge känts trång. AB Sommaröarna ställ-
de sig positivt till en affär där området 
förstorats till nästan en halv hektar. Köpe-
kontraktet undertecknades den 10 maj 
1937 av ESF:s kommodor Hans Dittmar 
och vicekommodor Sigurd Nordman och 
för AB Sommaröarna av Alfons Juselius 
och P.H. Ståhlberg. Köpe-skillingen var 
20 000 mark, vilket ansågs fördelaktigt.  
I kontraktet ingick ett "karta-avstick" 
(stavningen hade moderniserats) och i 
samband med utbrytningen av tomten ri-
tade lantmäteriingenjör Evert E. Holm 
sedan en tydligare karta. Det som på kar-
tan ser ut som ett ankare föreställer en 
brunn som låg utanför ESF:s område och 
den streckade linjen anger en gångväg 
som gav både ESF och granntomter till-
gång till brunnen. Enligt kontraktet ålades 
"Båda kontrahenter anlägga gemensam 
gångväg längs stranden av granntomten 
Berghamn till brunnen...". Det gällde allt-
så också den träbro som anlades vid 
bergskanten i stranden och som ännu i dag 
hålls i skick i samförstånd med grann-
tomten. Kontraktet beskriver i detalj hur 
anskaffandet av material och arbetsskeden 
fördelades mellan grannarna. Vidare gavs 
ESF "...rätt att använda och underhålla 
brunnen... antingen ensam eller i samråd 
med grannar". Andra klausuler i kontrak-
tet säger: "Parcellen har icke del i stamlä-
genhetens vatten mm" och "Segel-
föreningen har rätt att i sin strand uppföra 
och underhålla landningsbryggor samt i 
vattnen däromkring hålla nödiga förtöj-
ningsbojar". Lagfart fick man den 11 sep-
tember 1937. Vid Pavens 25-årsfest 1938 
togs initiativ till en tillbyggnad av pavil-
jongen som också förverkligades 1939.  

Kort därefter fick optimismen ge vika för 
krigsstämningar. Trots krig och elände 
1942 diskuterade man återigen tomtköp på 
ESF:s vårmöte. Tomten som inköpts fem 
år tidigare ansågs inte motsvara förening-
ens behov. Sonderingar med markägaren 
inleddes med styrelsemed-lemmen Sven 
Weber som kontaktperson. Den 25 juni 
avled Alfons Juselius och efter det fortsat-
te förhandlingarna med hans änka och 
barn. 
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På ESF:s årsmöte den 26 november med-
delade Sven Weber att AB Sommaröarna 
hade nedsatt priset för det påtänkta jord-
området med 50% i form av en donation 
och mötet beslöt ge styrelsen i uppdrag att 

slutföra köpet. Det slutliga beslutet gjor-
des på ett styrelsemöte den 23 februari 
1943 då en insamling av donationer in-
bringat mera än nog för köpet. Köpekon-
traktet undertecknades den 3 mars 1943 av 
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Hans Dittmar och Hugo Dahl från ESF 
och Alfons son Hemming Juselius samt 
P.H. Ståhlberg för AB Sommaröarna. 
Tilläggsområdets areal var ungefär 1 hek-
tar och köpeskillingen 60 000 mark. Ock-
så denna gång gav kontraktet köparen rätt 
att anlägga bryggor och förtöjningsbojar 
men inte del i stom-lägenhetens vatten. 
Granntomterna berät-tigades använda 
brunnen som nu befann sig på ESF:s om-
råde, med tillägget: "I fall granntomterna 
använda brunnen äro de-samma även 
skyldiga att deltaga i brunnens underhåll".  
Den 23 oktober 1944 beviljades lagfart. I 
kontraktet ingick också denna gång ett 
"karta-avstick", den här gången mindre 
exakt men med brunnen och en gångstig 
mot sydväst nogsamt inritade. I de båda 
köpekontrakten hade ESF:s stämpel änd-
rats till enbart text lydande Esbo Segelfö-
rening r.f. 

Från det sista köpet då dokument av alle-
handa slag krävdes för att bestyrka köpets 
legitimitet, återfanns i AB Sommaröarnas 
arkiv kopior av ESF:s styrelse- och årsmö-
tesprotokoll och års-berättelser som verkar 
saknas i ESF:s arkiv. AB Sommaröarnas 
arkiv har donerats åt Esbo stads museum 
så fram-tida forskare gör kanske klokt i att 
kolla ESF:s handlingar där. 
Följetongen om brunnen rinner sedan 
småningom ut i sanden, den behövdes inte 
längre då ESF skaffade borrbrunn högre 
upp på bergssluttningen. Inte heller borr-
brunnen behövs nu, då fastigheten an-
slutits till vatten- och avloppsandelslagets 
nätverk. Reminiscenser av den gamla 
brunnen syntes ännu för några år sedan 
men också de försvann då stranden rensa-
des. 

 

 

          

"Karta-avsticket" från 1943 är 
ganska anspråkslöst i jämförelse 
med de tidigare kartorna. Obser-
vera att kilen överst på kartan 
inte hör till ESF:s område. Den 
intresserade läsaren kan se grän-
serna i Esbo stads tomtkarta.�
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Amiralshamnsspalten 

Bokning av nattvaktsturer görs från och med i år via hemsidan. För att kunna boka måste 
man vara registrerad och inloggad på hemsidan. Bokningsmöjligheten öppnades den 7 april 
och förblir öppen fram till söndagen den 5.5 kl 24.00. Efter det kommer nattvaktschefen att 
allokera turer till dem som inte själva har bokat sina två turer. Viveca, Jocke G eller Stefan 
kan bistå med hjälp åt de som känner sig osäkra eller inte har tillgång till internet.  

Sjösättningsdatumen för i år är följande och även här sker anmälningen via hemsidan: 

Onsdag 24 april kl 16.00  Stora & små båtar (Parppei) 
Lördag 4 maj  kl 12.00 (ca) Stora båtar (Parppei) 
Söndag 5 maj kl 8.00  Små båtar (Karttunen) 
Lördag 18 maj kl 7.00  Stora båtar (Parppei) 
Söndag 19 maj kl 8.00  Små båtar (Karttunen) 
 
Någon dag efter den sista sjösättningen flyttas bockarna bort med kranbil. För att detta skall 
gå problemfritt är det viktigt att all lös utrustning har förts bort, helst redan i samband med 
sjösättningen så glöms det inte bort. Titta också efter att bocken är tydligt märkt med namn.  
 
Det traditionella vår- och städtalkot hålls lördagen den 25 maj från kl 9.00 framåt. Enligt 
lyckat mönster från ifjol blir det talkande på förmiddagen och kappseglande (Grand Ope-
ning) senare på eftermiddagen. Kom med! 
 
Vi har fortfarande några lediga båtplatser vid bryggorna. Gör gärna reklam bland era vänner 
– nya och gamla medlemmar med segelbåt är välkomna! 
 
Stefan 
 

 

Skrovbesiktningar 2013 i Amiralshamnen 
Lördagen den 20.4.2013 kl. 12-14 (eller senare om det finns kö) 
Lördagen den 4.5.2013 kl. 10-14 (eller senare om det finns kö) 
Söndagen den 5.5.2013 kl. 12-14 (eller senare om det finns kö) 
  
Anmälning på hemsidan eller till Lasse Ingvall 0500-451975/ lasse@ingvall.com 
Skrovbesiktning på annan plats enligt överenskommelse med Lasse Ingvall.  
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�� Båtar som bör skrovbesiktigas 2013 
�� Ahola, Kai Julianna 
�� Andersin, Henrik Toogooloowoo V
�� Baltscheffsky, Martin Aquador 
�� Bergström, Per-Olof Sirenada 
�� Boijer, Joakim Amelie 
�� Borg, Mikael Hela 
�� Boström, Peter Celeste 
�� Breitenstein, Derek Swava III 
�� Bäckström, Lars Tati 
�� Castrén, Robert Masmar 33 
�� Eckhorst, Susanne Bloom 
�� Edelmann, Lars Sleipner 
�� Ekholm, Göran Vejde 
�� Esbo, Segelförening Gråa Gumpan 
�� Gordin, Harriet Hayebåten 
�� Holmström, Kim Hillevi 
�� Hägerström, Sven Elin 
�� Ilpo Leiniö Celeste 
�� Kallioniemi, Matti Tinka 
�� Karlsson, Patrik Moody 
�� Lainkari, Jukka Trinette 
�� Lemström, Arne Bahia 
�� Nyblom, Rauno Dodo 
�� Reponen, Simo-Pekka Stiplu II 
�� Rostedt, Nils Buster 
�� Rytsölä, Reima Xiréne 
�� Seege, Rüdiger Seegel 
�� Sjöberg, Stig-Olof Käringen 
�� Sormunen, Raimo Colette 
�� Teir, Jonathan Cri-Cri 
�� Tenkanen, Tuomas Coronet 
�� Tenkanen, Tuomas Wave Rider 
�� Tukiainen, Lauri Borée IV 
�� Tukiainen, Turo Rivaia 
�� Weber, Andreas S Tronic 
�� Wegelius, Henrik IdéFix 
�� Widholm, Claes Aquador 
�� Wikström, Dick Yoldia 
�� Åberg, Johan Anna-Maria 
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Juniorernas vinterturné 2013 

Text: Bettina Lemström 
ESF-juniorernas andra vinterturné drog i 
väg söderut vid årsskiftet. Jättetrailern 
packades strax innan jul vilket inte var det 
enklaste då havet redan frusit och snön 
stod upp till knäna. Gummibåtarna lasta-
des på vid Hanikkas parkeringsplats där 
förvånade skidåkare följde med bestyret. 
Till all lycka fanns det mycket snö och 
genom att utnyttja snöhögar gick allt för-
vånansvärt smidigt. Jouko Lindgrens varv 
upplät vänligen sin hall för packningen av 
jollarna så vi slapp stå i snöstorm och mi-
nusgrader. Nio Zoom8:ar, åtta optimister 
och två gummibåtar packades på en och 
samma trailer. 
Till skillnad från första vinterturnén deltog 
i år förutom optimistseglare också Zoom8-
seglare i turnéen. De flesta seglarna kom 
från ESF men också NJK:are, BS:are och 
seglare från svenska Boo Segelsällskap 
deltog.  
Träningschefen Erica koordinerade turnén 
och var huvudtränare på den. Hon skötte 
kontakten till lokala segelföreningar och 
höll alla trådarna i hand. Föräldrarnas roll 
var viktig, förutom finansieringen så deltar 
de med att köra ekipaget till följande ort 
och turvis agera ansvarsföräldrar under 
evenemang. Vinterturnén hade också stor 
hjälp i form av frivilliga insatser från mer 
överraskande håll. Peter Joutsi ställde upp 
på eget initiativ och körde trailerekipaget 
1000 km tvärs över Spanien från baskiska 
Santander till Torrevieja. En annan mece-
nat - ”okänd donator” - önskade understö-
da juniorernas träning och donerade medel 
för anskaffande av navigator till bilen och 
nya bojar. De här är fina exempel på den 
positiva föreningsandan som vi har på 
ESF. Stort tack! 

Vinterturnén bestod i år av fyra evene-
mang per klass. Först i turen var Zoom8-
läger i Torrevieja i januari, följt av opti-
mistläger och regatta på samma ort. I feb-
ruari var trailern i spanska Palamos där 
optimistseglarna deltog i en regatta. 
Zoom8-seglarna hade möjlighet att delta i 
läger som österrikaren Hess ordnar. Under 
påsken deltog optimisterna i världen störs-
ta bankappsegling på Gardasjön med över 
tusen optimistseglare. Det rekordstora in-
tresset förklaras delvis med att optimist-
VM seglas på samma ställe i sommar. 
Zoom8-klassens europeiska mästerskap 
seglades på påsken i Lignano Sabbiadoro 
vid Medelhavet mitt emellan Venedig och 
Trieste. Ett åttiotal seglare från tio länder 
deltog. Sist på turnén stod liksom ifjol 
vårregattan i svenska Stenungssund. 
Helt utan mankemang gick turnén inte. I 
Torrevieja brast linorna på kranen som 
spanjorerna lyfte upp gummibåtarna med. 
Vår gråa gumpare damp i kajen och vip-
pade upp och ner i hamnbassängen. Mo-
torn torkades och skrovet reparerades be-
hjälpligt, och det blev ett fall för försäk-
ringsbolaget. I Palamos hade någon stulit 
båda gumparnas ackumulatorer när våra 
seglare anlände. Tack vare ytterst vänliga 
och hjälpsamma personer på de spanska 
segelföreningarna i Torrevieja och Pala-
mos fixades det mesta och seglingspro-
grammet kunde förverkligas som planerat. 
En hel del vattentimmar och erfarenheter 
rikare är våra juniorer redo för den in-
hemska säsongen som börjar med kval till 
internationella mästerskap och rankingtäv-
lingar i maj. 
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Optiläger i Torrevieja 

 

 

Zoomseglare färdiga med packning av trailern  
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Träningsverksamhet för ESF:s juniorer seglingssäsongen 2013 

Det preliminära träningsprogrammet för seglingssäsongen 2013  

Verksamheten är uppbyggd som en fortgående ”träningsstig” från nybörjar-segling till topp-
segling inom junior-klasserna. Meningen är att det skall finnas något för alla intresserade 
och att alla seglare skall kunna hitta sin egen nivå någonstans på stigen för att kunna fortsät-
ta sin utveckling i önskad riktning inom föreningsverksamheten. Förutom de presenterade 
träningsgrupperna nedan erbjuder föreningen klubbträning onsdagar under sommarlovet. 
Onsdagsträningen är öppen för alla juniormedlemmar i föreningen. De som önskar delta i 
onsdagsträningen behöver inte skilt ansöka till någon grupp.  

OBS! Föreningen, tränarna och ledarna bär inte ansvar för barnen då onsdagsträningen tar 
slut. Det vill säga efter efter kl. 16 är seglarna på föräldrarnas ansvar! 

Ansökan till grupp 

För att alla skall hitta sin egen nivå och träna i rätt grupp använder vi oss av ett ansöknings-
system där seglaren ansöker till den grupp han eller hon själv tycker att motsvarar de mål-
sättningar som individuellt ställts (läs nedan mera om de olika grupperna). Tränarteamet går 
i genom ansökan och försöker på bästa sätt hjälpa seglaren att hitta den träningsgrupp som 
passar bäst. Förutom ifylld ansökan beaktar tränarteamet följande saker gällande varje seg-
lare individuellt: seglarens tidigare nivå, tidigare träningserfarenhet och deltagaraktivitet 
samt uppvisad vilja och målmedvetenhet till träning (beaktas inte i måndagsgruppen). I och 
med ansökningssystemet försöker vi utveckla tränings-verksamheten så att den mera mål-
medvetet och systematiskt skall stöda seglarnas utveckling i de olika skedena. Ansökan sker 
två gånger per säsong (vår- maj/juni och höst – augusti/september) eftersom gruppbyten i 
och med utvecklingen under säsongen ofta kommer i fråga. Vi tar gärna emot feedback gäl-
lande verksamheten. OBS! I fall vi inte får in tillräckligt med ansökningar för att förverkliga 
alla grupper kommer vi att slå ihop ifråga varande grupp med någon annan grupp så att alla 
får möjlighet att träna på den nivå som närmast motsvarar den egna. I och med ansökan för-
säkrar vi alltså inte en plats i just den önskade gruppen. Ovan nämnda faktorer påverkar 
gruppsammansättningarna. Alla seglare i en träningsgrupp bör vara ESF medlemmar. Är du 
inte ännu medlem kan du ansluta dig till föreningen genom att fylla i den elektroniska juni-
ormedlemsansökan på ESF:s hemsida. 

Ansökan till grupperna hittar du på ESFs hemsida. Anmälan/ansökan är bindande! 

Då grupperna slagits fast meddelas seglarna om hur de slutliga grupperna kommer att se ut. 

Onsdagsträningar sommaronsdagar kl. 13-16 på Paven 

Föreningens traditionella Onsdagsträningar fortsätter normalt under sommarlovet. Alla fö-
reningens juniormedlemmar är hjärtligt välkomna att delta. Märk att alla som deltar måste 
vara medlem i föreningen för att försäkringarna skall gälla. Ingen skild anmälning behövs 
på förhand. Träningarna sker från Paven, kom direkt dit till ca kl. 13.15 eller kom över med 
ordnad gummibåtstransport från Amiralshamnen som avgår kl. 13. Träningen slutar ca kl. 
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16 varefter det går att äta i Pavens restaurang före kvällsseglingen. Då onsdagsträningen tar 
slut, d.v.s. efter kl. 16 är seglarna på föräldrarnas ansvar! Ingen egen jolle behövs men ta 
gärna med din båt i fall du har en. Övrig utrustning du behöver är klädsel enligt väder och 
vind (gärna vattentätt/-avstötande och vindtätt), byteskläder och -skor (man blir våt när man 
seglar, så förbered dig på att du behöver 1-2 omgångar med byteskläder!), gärna egen jolle-
flytväst med visselpipa om du har (föreningen har en del flytvästar men det är alltid bättre 
med en egen), pengar för mat, solskydd och vattenflaska samt mycket seglingsiver och gott 
humör. 

OBS! Föreningens jollar står till förfogande under onsdagsträningarna men seglingskurserna 
har för körs rätt till användningen av dem så var förberedd på att turas om och dela jolle 
med någon annan. Det samma gäller om onsdagsdeltagarna är många – föreningens utrust-
ning är begränsad. Föreningen ordnar med ledare på plats men eftersom det inte behövs 
skild anmälan garanterar vi inte antalet ledare per gång (det kan hända att deltagarna är 
många och ledarna få vilket betyder att det kan bli en del väntande på stranden/i gummibå-
ten.) Vi strävar ändå till att träningarna skall vara så smidig som möjligt för allas del och 
ofta delas seglarna in i olika grupper som närmast motsvarar deras nivå (träningsgrupperna 
på onsdagarna formas enligt alla deltagare och varierar från gång till gång).  

Måndagsgruppen fortsätter! 

I måndagsgruppen lär du dig seglingens grunder på ett lekfullt sätt i din egen takt. Målet är 
att vänja sig vid vattnet som element och att bekanta sig med båten i dess omgivning. Tidi-
gare seglingserfarenhet och egen båt behövs inte. Måndagsgruppen är för barn i åldern ca 5-
10 år. 

Vårsäsongen maj-juni 100 euro. Höstsäsongen augusti-september 100 euro. Kvällsträningar 
måndagar kl. 17-19 med träff i Amiralshamnen. 

Kadettgruppen (onsdag) 

Kadettgruppen är en träningsgrupp för seglare som redan har lite erfarenhet av optimist, kla-
rar av seglingens grunder och vill börja träna och tävla men inte ännu i år är färdiga för re-
gionalgruppen. Kadettgruppen är för barn i åldern ca 8-12 år. Har du egen båt får du gärna 
ta med den. Egen båt behövs dock inte ännu. 

Vårsäsongen maj-juni 150 euro. Höstsäsongen augusti-september 150 euro. Kvällsträningar 
onsdagar kl. 17-20 (tills skolan slutat/när skolan börjat). Dagsträningar onsdagar kl. 13-16 
(under sommarlovet). 1-2 lägerdagar i maj (ingår för vårens grupper). Valkyria-kadettlägret 
18-19.7 (ingår för vårens grupper, kostnad för maten tillkommer). 1 x kadett-
/regionaltävling med tränare. Kadettläger 1-2 dagar under hösten + en Utmanar-
/Kadettävling ingår för höstens grupp  
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Regionalgruppen 

Regionalgruppen är en träningsgrupp för optiseglare som vill träna och tävla. För att träna i 
gruppen bör du kunna seglingens och tävlandets grunder. Gruppens seglare deltar i någon 
kadett-/regionaltävling under säsongen. Regionalgruppen är för barn i åldern ca 8-15 år. 

Vårsäsongen maj-juni 175 euro. Höstsäsongen augusti-september 175 euro. Kvällsträningar 
tisdagar och onsdagar kl. 17-20 (tills skolan slutar/när skolan börjat). Dagsträningar tisdagar 
och onsdagar kl. 13-ca 16 (under sommarlovet). Utmanar-/Kadett-/Rankingtävling 1-3 
stycken med tränare (vår/höst). 

Rankinggrupperna 

Rankinggrupperna är föreningens träningsgrupper för aktivt tränande och tävlande seglare 
på nationell- och internationell nivå. Rankingseglarna delas in i två grupper Rankinggrupp 
II och Rankinggrupp I. Rankinggrupp II är för seglare som vill träna aktivt och främst tävlar 
på nationell nivå medan Rankinggrupp I är för de seglare som aktivt både tränar och tävlar 
på internationell nivå vid sidan om den nationella rankingserien. De båda grupperna tränar i 
huvudsak tillsammans. Rankinggrupperna gäller även för Zoom8-seglarna. Alla Ranking-
grupper tränar till stor del tillsammans. 

Rankinggrupp II 

Vårsäsongen maj-juni 200 euro. Höstsäsong augusti-september 200 euro. Kvällsträningar 
tisdagar och torsdagar kl. 17-20 (tills skolan slutar/när skolan börjat). Dagsträningar tisda-
gar, torsdagar kl. 13-ca 16 (under sommarlovet). Fri träning onsdagar (kvällar tills skolan 
slutat/när skolan börjat och dagar under sommarlovet). 1-3 x Rankingtävlingar med tränare 
(vår/höst) 

Rankinggrupp I 

Vårsäsongen maj-juni 250 euro. Höstsäsong augusti-september 250 euro. Kvällsträningar 
tisdagar och torsdagar kl. 17-20 (tills skolan slutar/när skolan börjat). Dagsträningar tisda-
gar, torsdagar kl. 13-ca 16 (under sommarlovet). Fri träning onsdagar (kvällar tills skolan 
slutat/när skolan börjat och dagar under sommarlovet). Extra träningar/läger + individuellt 
träningsprogram enligt överenskommelse (vår/höst). Gruppens seglare förväntas delta i 
minst 80% av programmet 

Zoom8-gruppen 

Vårsäsongen maj-juni 250 euro. Höstsäsongen augusti-september 250 euro. Kvällsträningar 
tisdagar och torsdagar kl. 17-20 (tills skolan slutar/när skolan börjat). Dagsträningar tisda-
gar, torsdagar kl. 13-ca 16 (under sommarlovet). Fri träning onsdagar eller torsdagar (kväl-
lar tills skolan slutat/när skolan börjat och dagar under sommarlovet). 1-3 x Rankingtävling-
ar med tränare (vår/höst) 
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Seglingskurser för juniorer 2013  

ESF ordnar både grund- och fortsättningskurser för juniorseglare. Till varje kurs antas ca tio 
deltagare. Som ledare på kurserna fungerar erfarna kappseglare och seglingsledare. Kurser-
na omfattar fyra-fem dagar; måndag till torsdag eller måndag till fredag. På kurserna an-
vänds föreningens optimistjollar och Zoom8-jollar. Meddela i anmälningen ifall du har egen 
båt. 

Minimikrav för att få delta är att man har sitt första skolår bakom sig och att man är sim-
kunnig. Vi önskar även att föräldrarna tar del i verksamheten genom att på onsdagen kom-
ma och följa med onsdagsseglingarna under lägren. Transport från Amiralshamnen kommer 
att ordnas. 

På grundkurserna lär man sig seglandets grunder och efter kursen är målet att man själv-
ständigt kan segla från punkt A till punkt B. På fortsättningskurserna förbättrar man och 
finslipar det man tidigare lärt sig och lär sig även grunderna i tävlingssegling. Vi önskar att 
deltagare från fortsättningskurserna deltar i föreningens onsdagsseglingar efter kursen under 
sommaren.  

Plats 

Kurserna ordnas på Paven på Pentala. Vi ordnar båttransport från Amiralshamnen för dem 
som behöver det och också tillbaka på eftermiddagen. 

 

Kurstidtabell 

Kurs  

1 3-7.6.2013 Grund- och fortsättningskurs  
(må, ti, to och fr kl.10 - 16, onsdag kl. 13 - ca 20)  

2 17.-20.6.2013 
Grund- och fortsättningskurs  
(må, ti och to kl.10 - 16, onsdag klo 13 - ca 20. 
OBS! Inget läger på fredagen) 

3 24-28.6.2013 Grund- och fortsättningskurs  
(må, ti, to och fr kl.10 - 16, onsdag klo 13 - ca 20) 

4 29.7-2.8.2013 Grund- och fortsättningskurs 
(må, ti och to kl.10 - 16, onsdag klo 13 - ca 20) 

5 5-9.8.2013 Grund- och fortsättningskurs  
(må, ti, to och fr kl.10 - 16, onsdag klo 13 - ca 20) 

Programmet börjar dagligen med att barnen hämtas i Amiralshamnen. 



23�

�

Utrustning 

Seglarna ska ha seglingskläder eller regnkläder, tillräckligt med varma kläder och bytesklä-
der. Föreningen har flytvästar för seglarna, men den som har egen jolleflytväst kan gärna ta 
den med sig. 

Måltider 

I kursavgiften ingår lunch och mellanmål på föreningens restaurang på Paven. 

Kursavgift 

Kursavgiften är 225 euro för 5 dagars-lägren och 180 euro för 4 dagars-lägret. Räkning 
kommer på posten före lägret börjar. Lägerdeltagande förutsätter att man är medlem i ESF. 
Mera om inskrivning och årlig medlemsavgift finns på huvudsidan under menypunkten 'Fö-
reningen'. Under rubriken "juniorverksamhet" � "medlemsansökan för juniorer" finns även 
blankett för ansökning av juniormedlemskap. 

Ytterligare information 

Vid behov fås information av juniorledarna via e-mail junior@esbosegelforening.fi 

 

 

Påskregatta för optimister vid Gardasjön med 1126 deltagare
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Kölbåtsspalten  

Kölbåtsnämnden har ännu inte gjort de viktiga beslut, som direkt angår kölbåtarnas ons-
dagsseglingar i sommar. T.ex. klassindelningen är ännu öppen. Info om detta kommer att 
sättas in på hemsidan. 

Den kommande säsongen bjuder igen på en mängd olika tävlingar för kölbåtarna i både 
ORCi- och LYS-klasserna.  På Havskappseglarnas hemsida kan man nu finna information 
om ORCi rankingserien. Där finns även information on årets BOW som ordnas av HSK 
veckoslutet före midsommaren, med början på torsdagen 13.6. 

För den som vill testa sina seglingsfärdigheter mot internationella kappseglare ordnas ORCi 
EM i Sandhamn 3-11.8.2013. Ett lämpligt tillfälle att fortsätta internationell kappsegling 
från ORCi VM från i fjol! 

Men för oss mera jordnära kappseglare börjar onsdagsserien 22.05 och seglas ända till 
11.09. Ryktet förtäljer att vi har nya båtar i både lilla och stora klassen. Kölbåtsnämnden 
finslipar ännu orderbrevet med bl.a. eventuella nya vändmärken. 

De som vill delta i LYS-serien får sätta båten i sjön och göra den kappseglingsklar före 
18.05 då LYS serien igen startar med HSK:s S. Wikströms minnessegling.  Mycket mera 
info finns inte att tillgå ännu om LYS-serien. 

Däremot finns det info om vår egen Grand Opening som i år skall seglas som en öppen seg-
ling utan spinnaker. M.a.o. kan vi kanske se fram emot familjedeltagare från andra klubbar i 
år. Andra egna ESF tävlingar är förstås Pentala Runt och Grande Finale, kolla kalendern! 

Under vårens lopp skall vi hålla en regelkväll för såväl de som nu har börjat segla i kapp 
och de som har gjort det ett antal år. Den elementära regelkvällen skall göra det lättare att 
delta i onsdagsserien då man lär sig de viktigaste reglerna; start, väjningsregler, osv.   

Dessutom planerar vi en onsdagsträff där man kan utbyta erfarenheter från sina egna 
smultronställen och farleder i våra och Sveriges farvatten. 

Mera om det på hemsidan. 

Jag önskar alla en fantastisk seglingssommar! 

Freyr Riska 

Machracing-nyhet 

ESF-medlemmen Michael Röllich har av the International Sailing Federation (ISAF) blivit 
auktoriserad som internationell umpire d.v.s. domare i matchracing. 
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ESF-resa till Tallin 

Text: Pippi Sandås

En resa i marina tecken ordnades i januari 
av kölbåtsnämnden. Lördagen den 26 ja-
nuari 2013 samlades 22 ESF:are i Västra 
hamnen för avresa till Tallin. Reiseführern 
Freyr delade ut biljetter och äventyret star-
tade. Alla samlades för champagne-
frukost i kafeterian. Vissa åt räksmörgås 
andra gröt till skumpan.  

Huvudprogrammet för resan till det myck-
et vintriga Tallin var ett besök på det nya 
marinmuseet, Lennusadama Meremuusee-
um. Museet ligger i en gammal flyghang-
ar, som byggdes redan i början av 1900-
talet som en del av Tallin-Porkkala för-
svarslinjen. Hangaren är den första stora 
hangaren gjuten helt i betong. Historien 
om museet och dess attraktioner fick vi 
höra av vår guide, Eva-Tiina, som talade 
en utmärkt svenska (som hon lärt sig i 
Vasa). 

Museets huvudattraktion var den nästan 
70 meter långa U-båten Lembit, samt en 
replik av ett sjöflygplan, en Short 184 i 
naturlig storlek. Museet var uppbyggt i 
flera våningar, så att havsbottnen var golv 
och museets många båtar var upphängda i 
havsnivå, d.v.s. 4-5 meter upp i luften. 
Museet var mycket intressant och kan 
varmt rekommenderas även för barnfamil-
jer. Lördagen avslutades med en god mid-
dag på restaurang Dominic, med franskt 
kök och mycket god mat. 

På söndagen beslöt sig en del av sällskapet 
att återvända med en tidigare båt till Hel-
singfors, medan ett tiotal av oss gjorde ett 
museibesök till. Nu besökte vi Tallins 
Okupatsioonimuuseum, ett litet museum i 
en mycket modern byggnad, ett Kiasma i 
miniatyr. Museet beskrev tiden då Estland 
var ockuperat av Sovjetunionen. Besöket 
lämnade ingen oberörd. Museibyggnaden i 
sig är värt ett besök, men museets utställ-
ning gav oss besökare en ordentlig tanke-
ställare om hur situationen har varit i Est-
land. 

Resan till Tallin var mycket trevlig och 
välordnad, vilket vi tackar Freyr för. På 
återfärden mot Helsingfors planerades 
nästa års kölbåtsresa. Förslaget som fick 
mest understöd var en resa till båtvarven i 
Öja. 

 



26�

�

 

DN-nytt

Vintersäsongen inleddes den 16.11.2012 i Vaala med Johnny Köhler Cup, och fortsatte med 
All Saints Regatta. Båda regattorna seglades på Painuanlahti, Ule träsk. Totalt fanns 30 seg-
lare på plats, hälften av dem utländska toppseglare. Mitt resultat i båda regattorna blev un-
gefär mitt i fältet. 

BSS Ranking 12-13.1.2013, Orrbyfjärden, Borgå. På plats var 19 seglare. Det var knepigt 
före med gamla snödrivor på isen. Här gick det betydligt bättre, efter 7 delseglingar slutade 
jag på en andra plats med samma poäng som segraren. 

FM seglades den 9-10.2 utanför Pyhäranta ca 25 km söder om Raumo. Regattan seglades i 
svag vind med snö på isen. Därför var det viktigt att kunna avläsa fjärden, var det blåste och 
att hitta accelerationsspår med mindre snö, för att behålla farten.  

Detta var trettionde gången jag deltog i FM i DN-isjakt och det blev en fullträff.  Jag fick 
FM-pokalen för femte gången.  

EM skulle seglas i Finland, men på grund av snö blev det Gizycko i Polen. Tyvärr drabba-
des jag av ett virus och stannade hemma. 

Isjaktssegling är mycket mera än att bara segla runt två märken. En kall morgon på väg mot 
Porkala udd. Solen stiger upp, man hör suset från vanterna. Underlaget är tillräckligt stark 
orörd is. Holmarna rusar förbi, och en havsörn på avstånd är med som enda sällskap. Det är 
en fin känsla att nästan flyga fram längs isen för att sen stanna för att avnjuta en kopp kaffe. 

DN L9, Benko 
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Mälaren - värd ett besök     

Text och foto: Marianne Mattsson 
 
I många år har vi planerat att något tag 
segla på Mälaren. Inför sommaren 2012 
ärvde vi av bekanta ett båtsportkort och 
planen blev verklighet. 

Vår tidtabell var bestämd i förväg i och 
med att våra gastar Pia och Roland hade 
köpt tågbiljetter Göteborg-Stockholm-
Göteborg i förväg. En vecka hade vi på 
oss och den tiden räckte bra för den östra 
halvan av Mälaren i maklig takt. 

I Stockholm övernattade vi i Navishamnen 
intill Waldemarsudde och hade på mor-
gonen bara en halv sjömil över Saltsjön 
till början av Hammarbyleden. Efter att de 
två första broarna öppnats kommer den 
enda slussen, Hammarbyslussen, med en 
slussningshöjd på ungefär en halv meter.  
Det är bara att ta tag i de färdiga förtöj-
ningar som hänger ned i en lång rad. 
Slussningen är belagd med en avgift om 
160 SEK tur och retur och den betalas på 
tillbakavägen. Efter ytterligare en bro var 
vi ute på själva Mälaren. 

Vår första dag förde oss 23 M till Björkö 
där vikingastaden Birka låg. Hamnen lig-
ger på nordvästra Björkö och består av en 
lång pålad brygga som man lägger till vid 
med ankarförtöjning. Den är helt öppen 
för vindar mellan N och SW och har dess-
utom svall från farleden strax utanför. Vi 
hade tur med vädret och kunde ligga lugnt 
över natten och ända till följande efter-
middag.  

Med en arkeolog som bra guide på en 
rundvandring fick vi lära oss mycket om 
Birka som grundades i slutet av 700-talet 
och under sin blomstringstid hade 700-
1000 invånare. Staden låg i en djup vik till 
Östersjön som först långt senare på grund 
av 

 

Vår guide på Birka 

landhöjningen kom att snöras av och bli 
en insjö, det vill säga Mälaren. I Birka 
med dess fina läge samlades köpmän och 
hantverkare och härifrån for vikingarna ut 
på sina långa färder. Efter ungefär två-
hundra år övergavs Birka av okänd an-
ledning. Efter den intressanta guidningen 
bekantade vi oss med museet och med 
vikingabyn, en rekonstruktion av ett 
stadskvarter på Birka. 

På kvällen fortsatte vi 12 M mot sydväst 
till Mariefred, en idyllisk liten stad med 
välbevarad trähusbebyggelse, där vi kom 
att stanna tre nätter. Inspirerade av Birka-
besöket for vi en dag med buss till Stallar-
holmens vikingafestival, ett årligen åter-
kommande evenemang med massor av 
deltagare i tidstypiska kläder och i åldrar 
från baby till mormors mor. Det var han-
delsmän och hantverkare, lekande och 
tävlande vuxna män, musikanter, båtburna 
vikingar med sina skepp, hela vikingafa-
miljer o.s.v. 
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             Gripsholms slott 

 

En annan dag i Mariefred besökte vi det 
vackra Gripsholms slott, grundat av Gus-
tav Vasa år 1537. Hertig Karls kammare 
från 1500-talet och Gustav III:s teater från 
1700-talet har speciellt fastnat i minnet. 
Efter Gripsholm for vi med s/s Mariefred 
(byggd 1903, ångmaskinen ursprunglig) 
till Taxinge slott, som också kallas Taxin-
ge kakslott på grund av caféets otroliga 
kaksortiment. Tillbaka åkte vi med ett 
ångtåg på den smalspåriga museijärnvä-
gen. Tyvärr råkade vi just den här dagen 
ut för världens åskväder med ösregn i 
många timmar och det var en hop dränkta 
katter som lät sig väl smaka i caféet. Ös-
regnet fortsatte och då vi kom tillbaka till 
hamnen i Mariefred hade parkeringsplat-
sen förvandlats till en ca 50 cm djup sjö, 

där hamnvärden paddlade med kajak och 
en knappt tioårig förtjust pojke ömsom 
simmade, ömsom cyklade.  

Från Mariefred seglade vi via Stallarhol-
men 18 M till Strängnäs, med två broar 
som skulle öppnas. Efter mat på en bra 
restaurang intill hamnen gjorde vi som 
servitrisen uppmanade oss och gick till 
Ugglans park på tillställningen Livat i 
holken, en lillasyster till Allsång på Skan-
sen. Vi hann inte se så mycket av Sträng-
näs, men jag kommer ihåg att domkyrkan 
dominerade stadsbilden och att en trevlig 
trudelutt varje kvart hördes från kyrktor-
net. 

I Strängnäs var det dags att svänga och 
segla tillbaka till Stockholm. Följande 
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hamn blev Stockholms Segelsällskaps 
hamn Rastaholm på Ekerön, en etapp på 
20 M. Dagen därpå hade vi skön slör i 
ganska svag vind. Vi hade otur och måste 
vänta länge på ett par broöppningar och då 
vi kom till Hammarbyslussen fick vi igen 
vänta ganska länge. Just då vi trodde vi 
skulle få gå in i slussen blev alla fritidsbå-
tar stoppade, för att en stor sandskuta som 
dök upp långt bakom oss skulle få gå före. 
Allt detta ledde till att vi missade den sista 
brons öppning kl. 15.30 med kanske tre 
minuter. Danviksbron har både tåg- och 

biltrafik och öppnas inte alls under rus-
ningstid, så vi fick snällt vänta till 18.30. 
Vi satte i land våra gastar som hade stämt 
träff på stan med en bekant och därefter 
kunde vi laga mat och ta oss en tupplur på 
maten innan vi igen kom ut på Saltsjön 
och kunde förtöja i Navishamnen. 

Följande morgon tog vi avsked av Pia och 
Roland, lämnade Stockholm och seglade 
till Sandhamn på bekanta vatten. Bakom 
oss hade vi en trevlig och annorlunda seg-
ling på Mälaren. 

 

               

ss Mariefred, 109 årig skönhet  Blöta besökare på Taxinge kakslott 

 

 

 

Tips: 

I Mälarenkortet finns anvisningar om hur man ska anropa för att få broöppning, men det 
visade sig att broarna har fasta öppningstider som inte är angivna i båtsportkortet. För att 
undvika onödigt väntande lönar det sig att kolla upp tiderna på Sjöfartsverkets sida 
http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler/ 

Att hitta sugtömningsstationer i Sverige är inte lätt. Här en länk som man kan ha hjälp av:  

http://www.batmiljo.se/?id=7068 
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ESBO SEGELFÖRENING r.f.  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 

1.  STYRELSEN 2012 

Kommodor   Lauri Tukiainen 
I vicekommodor  Freyr Riska 
II vicekommodor  Mark Musgrove 
Sekreterare   Viveca Mentzer-Ekholm  
Ekonom   Claes Forsén  
Styrelsemedlemmar  Petteri Behm 
   Karl Lindfors  
    Joakim Majander 
   Tuomas Tenkanen 
   Lars Ingvall 
   Kim Weber 
Revisorer   Peter Köhler 
   Martin Baltscheffsky 
Revisorssuppleanter  Bengt Rostedt 
   Dick Wikström  

2.  NÄMNDER OCH FUNKTIONÄRER 2012 

Kappseglingsnämnden  
Ordförande: Jan Kolster 
Claes Forsén, Pontus Karlemo, Tore Kindstedt, Bettina Lemström, Pekka Mattila, Freyr 
Riska, Rabbe Sjöblom, Tuomas Tenkanen och Teddy Weber 
 
Juniornämnden  
Ordförande: Bettina Lemström  
Erica Bäckström, Antti Järvi, Mikaela Kolster och Kirsi Mikkonen 
 
Juniorledare 
Träningsschef: Erica Bäckström 
Lynn Bäckström, Patrick Blom, Mikaela Kolster, Axel Mesterton, Salla Paajanen, Heidi 
Tenkanen och Karin Tukiainen 
 
Sjösäkerhetsnämnden 
Ordförande: Lasse Ingvall 
Magnus Forsén, Pekka Hohtari, Kaj Mattsson, Mikael Rosenblad, Henrik Vilén, Jonas Vi-
lén, Henrik Wegelius, Niklas Wärnhjelm och Peter Öström 
 
Kölbåtsnämnden  
Ordförande: Freyr Riska  
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Tom Finell, Claes Forsén, Magnus Forsén, Lars Ingvall, Joakim Kurtén, Joakim Majander, 
Pekka Mattila, Nils Rostedt och Teddy Weber 
 
Isjaktsnämnden  
Ordförande: Bengt Enoksson  
Mikael Enoksson, Tore Kindstedt och Maje Welin 
 
Förtjänstteckenkommittén  
Ordförande: Rabbe Sjöblom  
Britt-Marie Lindroos och Bettina Lemström 
 
Amiralshamnskommittén  
Ordförande: Jonas Geust  
Karl Lindfors, Rauno Nyblom, Stefan Sandås, Henrik Vilén och Kaj Öström 
 
Pentalakommittén  
Ordförande: Mark Musgrove  
Finn Eriksson, Marianne Mattsson och Rabbe Sjöblom 
 
Webb-team 
Erica Bäckström, Jonas Geust, Lasse Ingvall, Jan Kolster, Viveca Mentzer-Ekholm och 
Mark Musgrove. 
(Som teknisk rådgivare anlitas Bamce Fabricius, TekFix.) 
 
Kansliet etc. 
Viveca Mentzer-Ekholm och Peter Holm (från november 2012) 
 
ESF-Info 
Eva Sandås 
 
Arkivarie saknas 

3.  MEDLEMMAR 

Medlemsantalet i slutet av 2012 var enligt registret 834 (0 hederskommodor, 7 hedersmed-
lemmar, 9 inkallade ständiga medlemmar, 180 ständiga medlemmar, 333 årsmedlemmar, 71 
familjemedlemmar, 55 yngre seniormedlemmar och 179 juniormedlemmar). År 2012 intogs 
33 juniorer och 8 årsmedlemmar. 
 
Nya juniorer 
Filip Rönnblad, Siiri Einiö, Matteus Einiö, Assi Lindell, Alexandra Bussman, Elmer Nick-
els, Aleksanteri Koljonen, Isabel Sjöblom, Emil Winqvist, Kaspars Becers, Karla Kemppai-
nen, Henrik Ehrstedt, Henrik Jansson, Matteus Gunsberg, Viggo Talasmäki, Louisa Talas-
mäki, Eetu Karppinen, Tim Wager, Oscar af Forselles, Anton Holmberg, Katarina Mietti-
nen, Daniel Johansson, Lilly Kemppainen, Vivian Kemppainen, Anton Calander, Niklas 
Gallén, Tommy Gallén, Rufus Länsisalmi, Hillevi Westerback, Tony Åstrand, Santiago Sy-
vin, Delila Taiveaho och Tristan Petsola. 
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Nya seniorer 
Mikael Winqvist, Alexandra Forsén, Mika Löytynoja, Robin Lindahl, Jonas Gabran, Mikael 
Borg, Kenneth Lindwall och Mika Sylvin. 
 
Avlidna 
Till styrelsens kännedom har kommit att följande medlemmar i ESF har avlidit: 
Stig Lindroos f. 16.6.1945 avled den 17.5.2012, Mikael Rosenblad f. 7.2.1952 avled den 
28.7.2012, Börje Kuhlbäck f. 18.1.1924 avled 13.9.2012, Gunnel Finne f. 25.11.1922 avled 
29.11.2012 och Christian Östman f. 28.10.1929 avled hösten 2012. 
 
45 medlemmar har avgått, några på egen begäran medan andra har utskrivits på grund av 
obetalda årsavgifter.  

 

4.  BÅTAR 

Den 31.12.2012 fanns det i båtregistret 129 kölbåtar, 10 606:or, 2 E-jolle, 1 470, 29 Laser, 
25 Optimist, 1 Tornado, 5 Zoom8, 1 bräde och 9 DN-isjakt; sammanlagt 212 segelbåtar. 
Motorbåtarnas antal var 50. Antalet i föreningen inskrivna båtar var totalt 262. 
ESF:s egna båtar: Aili Hanell, 7 Optimistjollar, 5 Zoom8, 3 gummimotorbåtar och 2 rädd-
ningsjollar. 

 

5.  STYRELSEMÖTEN, FÖRENINGSMÖTEN, KLUBBVERKSAM-
HET 

Styrelsen sammanträdde elva gånger. De av styrelsen tillsatta nämnderna och kommittéerna 
har skött sina respektive uppgifter.  
 
I årsmötet den 23 mars 2012 på Vikingaborg deltog 30 medlemmar och i middagen efteråt 
22 medlemmar. 
Höstmötet hölls den 30 november på Vikingaborg med 48 vuxna och 15 juniorer. I midda-
gen deltog 41 personer. Kappseglingsprogram och kalender fastställdes så långt möjligt, 
med reservation för ändringar. Styrelsen för 2013 fastslogs. Nya i styrelsen är Johan Bäck-
ström och Stefan Sandås samt Antti Järvi som valdes för 2013, för sista året av Tuomas 
Tenkanens mandat. I tur att avgå var Petteri Behm och Joakim Majander.  
 
Kräftskivan på Paven i augusti samlade ett lagom antal deltagare som dansade till Thorolf 
Ekholms orkester. 
 
En kurs i 606-segling för vuxna ordnades första gången på prov hösten 2011. Sommaren 
2012 ordnades två kurser med sammanlagt 8 deltagare. 
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6.  EKONOMISK ÖVERSIKT 1.1.2012–31.12.2012 

Intäkterna från medlemsavgifterna var 55 640 euro, vilket är en ökning från föregående år 
(50 910 euro 2011). Ökningen beror på att medlemsavgiften för seniormedlem justerades 
från 100 till 120 euro  
Intäkterna från båtavgifterna var 51079 (53 671 euro 2011).  
Intäkterna från tränings- och lägerverksamheten ökade till 58386 euro(55 390 euro 2011).  
 
Personalkostnaderna var år 2012 på samma nivå som föregående år d.v.s. 64 535 euro (2011 
63 202 euro). 
 
Understöd har erhållits från Ministeri P.J. Hynnisen taidesäätiö, Thure Galléns stiftelse, 
Esbo stad, Aktia och Esbo Segelförenings Understödsförening.  
 
Restaurangen på Paven har varit uthyrd. Föreningen är momsregistrerad för denna del av sin 
verksamhet.  
 
Likviditeten har under året varit god.  

7.  AVGIFTER 2012  

Medlemsavgifter Inskrivningsavgift Årlig medlemsavgift 
Senior  120 €  120 € 
Maka/make/sambo   60 €    60 € 
Yngre senior  60 €    60 € 
Junior      0 €    40 € 
 
 Båtavgift (för registerhållning, besiktning etc.) 
 Kölbåtar och registrerade motorbåtar   25 € 
 Jollar        0 € 
 Extra besiktningsavgift på 20 euro betalas om besiktningen sker på annan plats eller tid än 
standard. 
 
ESF-nyckel, pant       40 €  
 
Sommaravgifter 
Tröskelavgift för ny medlems första båt Tre gånger brygghyran  
Brygghyra för kölbåt   33 € + (bredd x 76 €) + (LOA x 11.5 €) 
Båt som använder båtkran (606, folkbåt) 200 €  
Brygghyra på Pentala för 606:or  100 € 
Engångsavgift för båtkran    30 € 
Lättbåt, jolle, snurra, enbart trailer    25 €  
Tillfällig båtplats för i ESF inskriven båt per dygn    5 €  
Straffsats för oskött nattvaktstur  200 € 
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Vinteravgifter 
Tröskelavgift för ny medlems första båt Tre gånger vinteravgiften 
Kölbåt, 606, trailerbåt, snurra   79 € + 2,1 €/m2 (LxB)  
(vid okända mått används 5x2 m) 
Enbart trailer   50 €  
Enbart mast    50 € 
 
Årsavgifter 
Hyra för lagerutrymme i gamla koppin 50 € 
Hyra för lagerutrymme i skjulet vid porten 25 € 
 
Avgifter för icke-ESF-medlemmar 
Sjösättningsramp   per gång 20 €  
Mastkran    per gång 20 €  
Båtkran    per gång 50 €  
Tillfällig båtplats   per dygn 10 €  
 
Påminnelse om obetald faktura  per gång 10 € 
Obetalda fakturor innebär en onödig utgiftspost för föreningen. Betala senast på förfalloda-
gen! Betala med aktuellt referensnummer! Slå inte ihop flera fakturor! 
 
Tidigare fakturor skall vara betalda innan medlemmar kan anmäla sig till nya evene-
mang som t.ex. juniorträning och -läger, sjösättning och båtlyft. Rabatter beviljas inte på 
grund av en medlems aktivitet i föreningen, för i det frivilliga arbetet hjälper alla till i mån 
av möjlighet. 
 
Faktureringen gjordes enligt följande 
Januari 2012 Medlemsavgifter 
Mars 2012  Brygghyra för kölbåt 
April 2012  Båt som använder kran 
April 2012  Båt-/register-/besiktningsavgift 
Maj 2012  Sommaravgift lättbåt, jolle, snurra, enbart trailer 
November 2012 Vinteravgifterna 

8.  JUNIOR- OCH LÄTTBÅTSVERKSAMHET 

�År 2012 var ett mycket aktivt år för föreningens junior- och lättbåtsverksamhet. Seglings-
verksamheten gicki stort sett ut på beprövat koncept med introduktionsgrupp för nybörjare, 
träningsgrupper för kappsegling på olika nivåer och seglingskurser. Sammanlagt omkring 
90 juniorer deltog i träningsgruppernas verksamhet och de traditionella seglingskurserna på 
Paven.�Optimisten är fortsatt den överlägset största klassen, även om 2012 utmärks som det 
bästa Zoom8-året hittills med ett halvt dussin seglare. Seglingsträningen på hemmavattnen 
inleddes strax före Valborg och pågick oktober ut.�
 
Vintern 2012 var den första säsongen för vinterturnéprojektet. Totalt omkring 20 optimist-
seglare från ESF och andra föreningar deltog i ett eller flera av vinterturnéns fem tränings- 
och kappseglingsevenemang i Spanien, Holland och Sverige.  
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Under sommaren ordnade vi fem stycken en veckas seglingskurser för juniorer, tävlingslä-
ger för aktivt tränande och tävlande juniorer, ett öppet regionläger dagarna innan Valkyrian 
Cup och för tredje gången internationella träningskliniken Baltic Opti Clinic. Ett antal seg-
lingskurser i 606 för vuxna hade också planerats, men tyvärr var efterfrågan lägre än väntat 
och en del av kurserna måste ställas in i brist på deltagare.  
 
Träning för Laser Masters ordnades av ESF i samarbete med klassförbundet under säsongen 
2012. �
� 
Den redan traditionella juniorhappeningen i maj och hösttalkot i Amiralshamnen var välbe-
sökta. Under vinterhalvåret hade juniorerna möjlighet att delta i ledd fysisk träning fyra 
gånger i veckan. Hösten 2012 startades också en konditionsträningsgrupp för vuxna. Junio-
rernas säsongavslutning firades på Sökö-Sommarö Brankis i november med ett fyrtiotal del-
tagare.�
��
Totalt sju ESF-tränare var under året engagerade i föreningens träningsverksamhet under 
ledning av träningschefen Erica Bäckström. Flera ESF-tränare anlitades också av klassför-
bunden för optimist och Laser. Nya, unga hjälptränare har skolats upp för att garantera kon-
tinuiteten i föreningens juniorverksamhet. 

9.  PENTALA  

2012 har varit ett gott år på Paven. Fönster, bryggor och paviljonger har det handlat om. 
 
Fönsterrenoveringen har fortsatt och alla fönster i nedre våningen var klara då Paven öpp-
nade i maj. Detta inkluderar en helrenovering av de stora södra fönstren i baren inklusive 
karmar som Benko Enoksson snickrade under vintern. Arbetet med övre våningens och 
vindens fönster uppsköts till hösten. Karmarna är i skrivande stund renoverade och täckta 
med faner. Själva fönstren har Monica Carlsson-Sandroos och hennes glada gäng tagit hand 
om över vintern så vi får dem insatta i maj 2013, skinande av ny färg, redo för de följande 
100 åren. 
 
Bryggor handlar det också om med besked. Vi har installerat en 16 meters förlängning på 
pontonbron samt installerat en ny ”inre brygga” som startar från jollebryggan och har spil-
tor för 8 st. 606:or. I samma veva flyttades och förlängdes jollerampen så att den nu vilar på 
den sten som plågat mången av oss sedan urminnes tider. Vi slog två flugor i en smäll då 
yttre ändan av jollerampen inte sjunker så djupt. Ett stort tack till hela gänget som igen 
ställde upp på Beachparty och gjorde allt detta möjligt! 
 
Arbetet med vår nya Paviljong till minnet av Harry Ahlström har kommit igång på allvar 
och brädfodringen av taket är klar. Vattentaket är lagt och stugan fick värme påkopplad före 
jul. Beroende på isläget och menföret går arbetet vidare under vintern och byggnaden plane-
ras stå färdig sommaren 2013. Som en del av projektet får vi också en ny pontonbro vid 
udden. Harrys brygga, som mäter 4 x 21 meter och väger 40 ton, lades på plats i november 
så snart bryggfästet var klart. Bryggan kommer främst att tjäna kappseglingsarrangörernas 
och seglarskolans behov, samtidigt som den fungerar som vågbrytare för södra viken där 
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jollarna i framtiden kommer att ligga. Harrys brygga har en låsbar förvaringslåda på 1 x 10 
m där ankaren och flaggor samt små bojar kommer att förvaras så att det är lätt att lasta i 
och ur båtarna som lägger banorna. 
 
Paven 100 år 
Paven fyller 100 år 10.8.2013 och planeringen kring denna tillställning påbörjades 2012. 
Pentalakommittén har sammanträtt tre gånger under 2012 och hållit telefonmöten däremel-
lan: 
29.1 Paven 100 år planeringsmöte, 21.5 Vårmöte på Paven, 17.9 Höstmöte på Paven. 
 
Restaurang Paven byter krögare 
Restaurang Paven drevs år 2012 av Kristian ”Krisu” Räme (Sommarö smak Ab), med Anssi 
Justander som ansvarig för verksamheten. Vi fick god mat och personalen tog väl hand om 
oss. Tyvärr har Krisu och hans fru Nappi beslutat sig för att göra sin vistelse i Singapore 
mer permanent, och eftersom det är svårt att sköta restauranger på distans har de förordat en 
ny krögare som kommer att ta över verksamheten. Ett stort tack till Krisu och Nappi för att 
ni hjälpt till att bygga upp restaurang Paven! Vi hoppas se er som stamkunder under många 
kommande somrar! 
Samtidigt har vi nöjet att välkomna Herrick Ramberg och Fredrik ”Frelle” Ekroos, som tar 
över driften av restaurang Paven från år 2013. Herrick och Frelle har lång erfarenhet av den 
hör typen av verksamhet genom sina marinor, butiker och krogar i Porkala, Skatan, Nagu 
och Hyppeis.  
Mathias ”Masse” Kumlin kommer att fungera som ansvarig för restaurang Paven. Masse 
jobbar under vintern i Skärgårdsbutiken på Svinö och vi ser fram emot att träffa Masse på 
Paven på sommaren. 

 

10.  AMIRALSHAMNEN 

Under året gjordes normalt underhållsarbete. På våren ordnades igen ett mycket lyckat talko 
med aktivt deltagande av medlemmarna vilket är viktigt för att kunna hålla hamnen i skick. 
Uppsnyggningen av området som pågått de senaste åren fortsatte och resulterade i att två 
hela skräpcontainrar samlades fulla. 
Övre planen jämnades ut med stenkross. En elkabel från servicehusen till första lyktstolpen 
förnyades. 
Juniornämnden ordnade den redan traditionella juniorhappeningen och två talkon i Amirals-
hamnen.   Ett fyrtiotal juniorer, föräldrar och tränare ställde upp i vartdera talkot.�
��
En tredjedel av alla bojförankringar inspekterades och åtgärdades under våren. Likaså repa-
rerades bryggan som tog skada av julannandagsstormen. De flesta av hamnens bryggplatser 
var uthyrda, vilket också betyder att landområdena var mycket välanvända för vinterförva-
ring.�
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11.  KAPPSEGLING 

11.1 Tävlingar arrangerade av ESF 
 
Öppna tävlingar 
12.2 DN-isjakt ranking 
8–10.6 Esbo-Hogland Race ORC, IRC, LYS, First 31.7 med EPS, KLV och EMK 
16–17.6 RRegatta 8mR, 6mR, 5.5m, 5m 
14–15.7 Valkyrian Cup 
3–5.8 Optimist FM 
18–19.8 Laser ranking 
25 och 26.8 Pentala LYS-Regatta med EM 
15.9 Orc Pentala Race 
 
Interna tävlingar 
23.5–12.9.2012 Onsdagsseglingar, alla klasser, 15.8 Aktia onsdagssegling 
26.5 Grand Opening 
12.8 Pentala runt, Mamm- och pappsegling 
16.9 Grande Finale 

11.2  Medlemmarnas tävlingsresultat 2012 
 
Kölbåtar 
Volvo-Hogland Race 8-10.6 
LYS1 Benjamin Nilsson, Lilyan 2:a (av 19, 12 i mål) 
LYS3 Pekka Rapeli, Imppu 1:a (av 15, 4 i mål) 
Orc1 Kalle Luoto, Aquamarine 3:e (av 11, 6 i mål) 
 
Pentala LYS Regatta  
Rysskär-Pentala 25.8 
Stora LYS: Tom Finell, FinnFUN 1:a, Nils Rostedt, Xelina 2:a 
Lilla LYS: Magnus Forsén, Sabrina 1:a, Petri Tuominen, Cosette 2.a, Freyr Riska, Skär-
flickan 3:a 
 
Pentala RWYC 26.8 
Stora LYS: Tom Finell, FinnFUN 1:a, Joakim Majander, Troy 2:a  
Lilla LYS: Magnus Forsén Sabrina 1:a, Freyr Riska, Skärflickan 2:a 
  
Twohanded 
Tom Finell 1:a, Joakim Majander 2:a, Magnus Forsén 3:e 
 
RWYC Challenge 26.8: lagpriset för föreningslag vanns av ESF 
 
ProSailor LYS ranking 
Stora klassen 
Tom Finell, FinnFUN 1:a 
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ProSailor Offshore ranking 
ORC1 Kalle Luoto, Aquamarine 6:e med endast 3 starter 
ORC2 Team Finell, FinnFUN 2:a, Joakim Majander, Troy 6:e 
ORC3 Nils Rostedt, Xelina 4:e, Team Weber, Valkyrian IV 7:e  
Nordisk Folkbåt rankingserien 
Tomas Finne, Lina 1:a 
 
Vintage Yachting Games, Lake Como juli 2012 
5,5 m Anders Nordman, Robert Segercrantz (ESF) och Johan Hjelt (ESF) 1:a 
 
Lättbåtar, 606 och DN-isjakt 
 
Valkyrian Cup 14–15.7  
Optimist   2:a Jakob Eklund  

3:e Adele Järvi   
Zoom8   1:a Saara Tukiainen  

2:a Anton Eklund  
3:e Emilia Winqvist   

Laser Radial  1:a Nils Lagerström  
Laser Standard  1:a Tore Kindstedt   
606   1:a Columbus Diesen  
 
Optimist FM   6:e Saara Tukiainen  

Saara Tukiainen vann Bästa flicka-pokalen, som där-
med är hos ESF femte gången i rad!  

 
Optimist rankingserien  1:a Saara Tukiainen 

7:e Jakob Eklund 
    10:e Anton Eklund 
 
Optimist FM, under 12 år 7:e Adele Järvi 
 
Optimist lag-FM  2:a Anton Eklund, Jakob Eklund, Saara Tukiainen, 
Emilia Winqvist 
 
Optimist lag-NM flickor 1:a Emilia Winqvist m.fl. 
 
Zoom8 FM   1:a Jakob Eklund, 2:a Anton Eklund 
 
E-jolle FM   8:e Astrid Still 
 
E-jolle NM flickor  2:a Astrid Still 
 
E-jolle rankingserien  5:e Astrid Still 
 
Laser Radial FM damer 1:a Monika Mikkola , 2:a Sofia Toroi  
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Laser Radial rankingserien 2:a Monika Mikkola , 6:e Sofia Toroi , 7:e Heidi Ten-
kanen  
 
Laser 4.7 EM, Österrike 2:a Monika Mikkola 
 
Laser Masters 
Standard Ranking   3:e Martin Baltscheffsky  
Radial Ranking   2:a Hans Köhler 
 
 
606 FM   2:a Patrick Blom, ESF /Kasimir Johansson, NJK  

5:e Pontus Karlemo/Markus Nilsson  
7:e Tusse Tallberg, NJK/Maria Klemets, ESF/Niklas 
Fellman ESF  

 
DN-isjakt  
 
Johnny Köhler Cup 16.11  11:e Bengt Enoksson (totalt 30 seglare från 6 länder.) 

 

12. KÖLBÅTSNÄMNDEN 

Under 2012 var den stora händelsen för våra kappseglande kölbåtar ORC International 
World Championship, VM i havskappsegling 4-11.8, som ordnades av Merenkävijät.  
ESF deltog med sex båtar. I klass B med hela 77 deltagare lyckades FinnFUN med Tom 
Finell och Xelina med Nils Rostedt kvala in i den 38 båtar stora guldfleeten där mästerska-
pet avgjordes, bägge på 9:e plats i respektive kvalgrupp. FinnFUN blev till slut 16:e och 
Xelina 20:e i guldfleeten där bästa finländare var 10:e. I silverfleeten kom Troy, Joakim 
Majander in på 4:e plats och Valkyrian Kotipizza, Teddy Weber på 17:e. De stora båtarnas 
klass A seglade i en grupp med 48 deltagare och i den placerade sig Xantus, Jocke Geust på 
37:e plats och Aquamarine, Kalle Luoto på 42:a. Mästerskapstitlarna i bägge klasserna gick 
till Italien. 
Redan det att många ESF-båtar deltog i tävlingen ledde till att man deltog aktivt i ORCi 
rankingtävlingar, skaffade nya båtar och utrustade båtarna. Med andra ord: mycket aktivite-
ter bland våra ORCi seglare - och i samma veva deltog man aktivt i LYS och andra tävling-
ar. 
 
Våra egna interna tävlingar lockade många kölbåtsseglare till onsdagsbanorna, Grand Ope-
ning och Grande Finale, för att inte tala om traditionella Pentala Runt. Roligt med många 
båtar på banorna! 
 
Pentala LYS Regatta är en sammanslagning av Pentala Race, Rysäkarin Rysäys (EPS/Me) 
och RWT Challenge (EM), med Pentala som spindeln i nätet. På lördagen seglas Rysäkari-
Pentala med start N/NW om Rysskär och målet vid Paven. I tävlingarna premieras bästa 2-
mansbesättning och den sista dagen seglar man om RWYC Challenge, ett lagpris för före-
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ningslag.  
 
I FM för Nordisk Folkbåt i Helsingfors deltog två båtar från ESF. Lina blev 6:e och Stiplu 
19:e av totalt 22 deltagande båtar. Onsdagsdeltagandet var inte särskilt aktivt, bl.a. för att 
det inte fanns en särskild folkbåtklass utan folkbåtarna seglade i lilla LYS. Tee-Chee, Bam-
bi Appelqvist-Kirkpatrick, var bästa folkbåt i onsdagsserien. Jaana såldes men vi fick två 
nya folkbåtar till ESF-flottiljen. 
 
Kölbåtarnas onsdagsträffar i Amiralshamnen ordnades under vintersäsongen mera spora-
diskt än tidigare vintrar, men lockade ändå många deltagare. 

13.  SJÖSÄKERHET 

Sjösäkerhetsnämnden bestod av 9 personer och besiktningarna skedde enligt beprövat 
mönster. Skrovbesiktning gjordes i Amiralshamnen 23.4, 2.5 samt 5.5. Under året skrov- 
och grundbesiktigades 38 båtar. Årsbesiktningar gjordes under tiden 28.05–20.06 i Ami-
ralshamnen och på Paven. Båtar upptagna på annat ställe än i Amiralshamnen besiktigades 
enligt överenskommelse med besiktningsmännen. 

14.  SLUTORD  

År 2012 höll sig medlemstalet i stort sett oförändrat. Deltagarna i onsdagsseglingarna fort-
satte att öka i antal, medan intresset för att delta i öppna tävlingar annars var mindre. ESF:s 
fortsatt starka satsning på junior- och träningsverksamhet ger resultat - våra kappseglande 
ungdomars fina prestationer nämns ovan. Optimist-ekipaget som ger juniorerna möjligheter 
för utlandsträning under vinterhalvåret inledde sin andra säsong. Juniorernas erfarenhet av 
segling under olika förhållanden växer. Samarbetet med andra föreningar stärks liksom kon-
takten till föreningar utomlands. 
Tack vare den storartade donationen från Krister Ahlström och Marina Donner för att hedra 
Harry Ahlströms minne har vi sett ”Harrys Paviljong” växa fram på Pentala, och vi ser med 
förväntan fram emot invigningen i sommar. 
 
Ett varmt tack till alla som på olika sätt stöder föreningens verksamhet! 
 
Styrelsen, mars 2013 
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Esbo Segelförening rf

RESULTATRÄKNING 01.01. - 31.12. 2 0 1 2 2 0 1 1

ORDINARIE VERKSAMHET
TÄVLINGS- OCH TRÄNINGSVERKSAMHET

Intäkter från tävlingsverksamhet 23 775,98 25 325,19
Kostnader för tävlingsverksamhet -30 242,42 -31 565,55
Överskott/ Underskott av tävlingsverksam -6 466,44 -6 240,36

Intäkter från träningsverksamhet 60 885,78 55 390,32
Kostnader för träningsverksamhet
  Övriga kostnader -13 922,25 -12 855,25
Kostnader för träningsverksamhet totalt -13 922,25 -12 855,25
Överskott av träningsverksamhet 46 963,53 42 535,07

ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER
Personalkostnader -64 535,46 -63 201,57

Avskrivningar -27 982,32 -25 213,67

Övriga kostnader -68 933,78 -55 699,57

INTÄKTS- / KOSTNADSREST -120 954,47 -107 820,10

MEDELANSKAFFNING
INTÄKTER
Medlemsavgifter 46 437,50 41 772,50
Övriga avgifter 54 998,89 57 650,85
Klubbverksamhet, netto 4 044,56 10 016,39
Intäkter totalt 105 480,95 109 439,74

Medelanskaffning totalt 105 480,95 109 439,74

INTÄKTS- / KOSTNADSREST -15 473,52 1 619,64

PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET
INTÄKTER
Dividendintäkter 55,50 65,35
Ränteintäkter 105,83 100,05
Återvärderingar 170,20 0,00
Överlåtelsevinster på egendom 2 364,00 2 125,31
Intäkter totalt 2 695,53 2 290,71
KOSTNADER
Ränte- och övriga finansieringskostnader -4 696,84 -5 524,65
Nedvärderingar 0,00 -503,20
Överlåtelseförluster på egendom -106,88 0,00
Kostnader totalt -4 803,72 -6 027,85

Placerings- och finansieringsverksamhet totalt -2 108,19 -3 737,14

INTÄKTS- / KOSTNADSREST -17 581,71 -2 117,50

UNDERSTÖD
Allmänna understöd 7 050,80 3 288,00
Finansieringsunderstöd 215 000,00 75 000,00
  Finansiering av aktiva -215 000,00 -75 000,00
Övriga understöd 6 975,00 5 987,50
  Finansiering av aktiva -3 000,00 0,00

Understöd totalt 11 025,80 9 275,50

RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT -6 555,91 7 158,00
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Esbo Segelförening rf

BALANSRÄKNING 31.12.2012 31.12.2011

A K T I V A
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter 17 119,78 17 119,78
Materiella tillgångar

Byggnader och konstruktioner 301 121,71 300 628,57
Maskiner och inventarier 60 392,72 67 858,90

Materiella tillgångar sammanlagt 361 514,43 368 487,47

Placeringar
Övriga aktier och andelar 1 073,00 902,80

Bestående aktiva sammanlagt 379 707,21 386 510,05

RÖRLIGA AKTIVA
Kortfristiga

Fordringar
    Övriga fordringar 2 783,41 8,80
    Resultatregleringar 274,87 437,25
Fordringar sammanlagt 3 058,28 446,05

Kassa och banktillgodohavanden 20 385,45 37 263,71

Rörliga aktiva sammanlagt 23 443,73 37 709,76

AKTIVA SAMMANLAGT eur 403 150,94 eur 424 219,81

P A S S I V A
EGET KAPITAL
Fonder

Övriga fonder 62 446,03 73 629,17
Överskott från tidigare räkenskapsår 107 959,17 100 801,17
Räkenskapsperiodens resultat -6 555,91 7 158,00

Eget kapital sammanlagt 163 849,29 181 588,34

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt

Lån från kreditinstitut 141 734,00 155 772,00
Övriga långfristiga skulder 62 229,53 62 229,53

Långfristigt främmande kapital sammanlagt 203 963,53 218 001,53

Kortfristigt
Lån från kreditinstitut 14 038,00 14 038,00
Leverantörsskulder 16 602,23 2 963,70
Övriga skulder 3 565,52 5 964,21
Resultatregleringar 1 132,37 1 664,03

Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 35 338,12 24 629,94

Främmande kapital sammanlagt 239 301,65 242 631,47

PASSIVA SAMMANLAGT eur 403 150,94 eur 424 219,81
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2013 

 
1. Kappseglingsverksamhet  
 
9–10.2  FM i DN-isjakt, troligen i Jakobstad.   
10–15.3  EM, möjligen i Finland. ESF är inte arrangör för FM o EM, men 

deltar i de praktiska arrangemangen. 
23-24.3  Rankingsegling i DN-isjakt. ESF arrangör. 
22.5–11.9   Onsdagsseglingar 
25.5  Grand Opening 
7–9.6  Esbo-Hogland Race, LYS/ORC. Tills. m. EPS, KLV och EMK. 
   
15–16.6  RRegatta 
20–21.7  Valkyrian Cup  
14.8  Aktia-onsdagssegling   
24–25.8  Pentala LYS-Regatta 
31.8  ORCi Pentala Race  
7–8.9  Optimist Lag-FM  
21.9  Grande Finale 
 
 
2. Kappseglingsarrangemang, skolning, skolning av funktionärer och jury 
 
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. Föreningen 
har gjort ett eget material som finns tillgängligt via hemsidan för planering och genomfö-
rande av evenemang. Till våren planeras en kurs i resultaträkning. 
Tävlingsnämnden kommer att aktivt kontakta och informera medlemmar om kurser arrange-
rade av SBF. I dag krävs det formell kompetens för arrangemang av viktigare tävlingar, t.ex. 
FM, och det är önskvärt att alla som deltar i arrangemangen på någon nivå genomgår seglar-
förbundets funktionärskurs. Motsvarande kursutbud finns för dem som är intresserade av 
juryarbete. ESF bekostar skolningen av kappseglingsdomare och funktionärer vid seglarför-
bundets kurser.  
För medlemmar som vill hjälpa till vid föreningens interna kappseglingsarrangemang finns 
det alltid plats. När man ställer upp som medhjälpare får man praktisk handledning i att fun-
gera som funktionär vid kappseglingar.  
 
3. Juniorverksamhet 
 
För säsongen 2013 har vi som målsättning att öka antalet juniorer som deltar i den regel-
bundna verksamhet som de olika träningsgrupperna erbjuder. År 2013 har vi förutom opti-
mistgrupper, en grupp som seglar Zoom8 med klassens VM i Norge som mål. Vi ordnar 
regelbunden och målmedveten seglingsträning för såväl nybörjare som mer erfarna juniorer. 
Vår målsättning är att erbjuda kvalitativ träning för seglare upp till nationell toppnivå och 
att sänka tröskeln för juniorerna att delta i interna och öppna kappseglingar. 
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Under skolornas sommarlov ordnar vi traditionella onsdagsträningar på Paven för alla före-
ningens juniorer. Därtill planerar vi fem nybörjar- och fortsättningskurser under sommaren 
samt två öppna träningsläger på Paven: ett regionalläger i samband med Valkyria Cup och 
ett internationellt läger för toppoptimistseglare i augusti. I samband med Pentala Runt ar-
rangerar juniorerna den traditionella mamm- och pappseglingen för vuxna i optimistjolle. 
Vinterturnéprojektet med tränings- och kappseglingsresor utomlands fortsätter vintern 2013, 
men riktar sig denna gång förutom till optimistseglare även till Zoom8-seglare. Utanför seg-
lingssäsongen fortsätter juniorverksamheten i hemmaknutarna med fysikträning, säsongav-
slutning med mera. Vi fortsätter samarbetet med andra föreningar i regionen och utomlands. 
Vi uppmanar äldre juniorer att delta i tränarskolning och fungera som tränare tillsammans 
med de övriga kunniga juniortränarna. 
 
4. Träning för vuxna och äldre juniorer 
 
En ny kommitté bildades sommaren 2012, träningsnämnden för vuxna och äldre juniorer.  
Målsättningen är att inom ESF skapa goda förutsättningar för träning och skolning. Kompe-
tenta avlönade tränare kommer att leda träningen.  
 
5. Kölbåtarna 
 
Kölbåtsnämnden kommer sporadiskt att ordna onsdagsträffar i Amiralshamnen. För de in-
tresserade lönar det sig att följa med hemsidan. 
Traditionellt ordnar vi en gemensam resa sista veckoslutet i januari. År 2013 går resan till 
det nya marinmuseet (Estlands Marinmuseum) i Tallinn. 
Onsdagsseglingarna seglas troligen med samma klassindelning som tidigare. Det blir olika 
starttid för klasserna under hela säsongen, även i juli. Skepparna kan avgöra om de vill föra 
spinnaker eller inte, fram till fyra minuter före start. Onsdagsserien inleds 22 maj och avslu-
tas 11 september.  
Grand Opening seglas i slutet av maj och seglingssäsongen avslutas som vanligt i grandios 
stil i med Grande Finale i september.  
ESF är igen med och ordnar Esbo Hogland Race. I augusti planeras två kappseglingar till-
sammans med andra Esboföreningar enligt samma koncept som 2012. Tanken är att man på 
lördagen seglar från t.ex. Notudden till Pentala och på söndagen från Pentala tillbaka. På 
lördag kväll ordnas samkväm för deltagarna på Paven. En ORC-rankingtävling ordnas troli-
gen i september. 
Kölbåtsnämnden hoppas att ESF-kölbåtar kommer att delta flitigt i tävlingar som hör till 
Havskappseglarnas ProSailor LYS-rankingserie samt i BOW och ORC-rankingserien.  
 
6. Entypsklasserna 
 
DN-isjakt 
Seglas enligt preliminära tidtabeller ovan. Var tävlingarna går av stapeln beror på väder och 
isförhållanden. ESF är inte arrangör för FM den här gången, arrangör för EM är ett proffs-
gäng från Polen. Däremot har ESF ansvaret för rankingen i slutet av mars. 
 
606 
Onsdagsseglingarna utgör huvudverksamheten för 606:orna. I Valkyrian Cup och Pentala 
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Runt har 606:orna en egen klass. Föreningens 606-seglare uppmanas också delta i FM och 
andra öppna kappseglingar. Seglingskurser för vuxna ordnas beroende på efterfrågan. 

 Laser 
Laser är en mycket aktiv klass med flera toppseglare inom ESF. Laserseglarna kommer fort-
sättningsvis att vara flitigt med i både interna och öppna tävlingar. Målsättningen 2013 är att 
få flera nya seglare med i verksamheten. 
 
7. Amiralshamnen 
 
Den långsiktiga planeringen av Amiralshamnen fortsätter med målsättningen att öka ham-
nens flexibilitet, ytterligare höja servicenivån och förbättra möjligheterna att ordna större 
regattor. Framtida höjda krav på miljöskydd beaktas vid planeringen. 
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. Normala underhållsarbeten ingår också i de planera-
de aktiviteterna. Såsom tidigare görs det mesta av underhålls- och reparationsarbetet genom 
talkoarbete. Samtliga användare av Amiralshamnen uppmanas delta i talkon som ordnas. 
 
8. Pentala 
 
2013 blir ett speciellt år på Paven, ett år då många milstolpar nås och planerna som man 
ruvat på så länge går i lås. 
 
Paven 100 år 
Planeringen av festligheterna kring jubileumsveckoslutet 9-11.8.2013 är i full gång. Preli-
minärt program: 
9.8.2013 fredag kväll – Middag för personer och samfund som genom åren hjälpt till med 
att hålla Paven i gång. Inbjudna gäster. 
10.8.2013 lördag – Dagsprogram och jubileumskräftskiva för medlemmarna.  
11.8.2013 söndag – Dagsprogram och Invigning av Harrys Paviljong. 
 
Harrys Paviljong 
Harrys Paviljong kan, om vädrets makter står oss bi under vintern och våren, bli klar till 
slutet av maj. Det betyder att Seglingskurserna kunde få tillgång till utrymmena i början av 
sommaren, även om allt kringbyggande (terrasser, starthus etc.) inte ännu är klart. Under 
sommaren blir sedan allt klart och även onsdagsstarterna kan flyttas söderut till ett nytt 
starthus. 
 
Restaurering av Paven 
De sista fönstren blir klara – övre våningens och vindens fönster renoveras under vintern 
och sätts tillbaka på plats i maj 2013, redo för de nästa 100 åren. När alla fönster är renove-
rade kan vi ansöka om ytterligare understöd av Sigurd Frosterus Stiftelse för renovering och 
målning av fasaden på Paven. Arbetet bör göras på hösten för att inte störa restaurangverk-
samheten på sommaren. 
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I övrigt fortsätter verksamheten som vanligt med städning av tomten och upprustning av 
diverse bryggor och bojar. Och Onsdagsseglingar såklart. 
 
9. Sjösäkerhetsnämnden  
 
Besiktningen kommer år 2013 att ske enligt beprövat mönster: skrovbesiktning i Amirals-
hamnen vid flera tillfällen, och årsbesiktningen i slutet av maj och fram till midsommar, 
med båten sjösatt och fullt utrustad. Vid besiktningen skall skepparen vara närvarande. 
Skrovbesiktning för båtar som är upptagna på annat ställe än Amiralshamnen görs enligt 
överenskommelse med besiktningschefen. Vid behov kan en båt även grund- och årsbesikti-
gas på annan plats än Amiralshamnen eller Paven. 
 
10. Administration och information 
 
Föreningens årsmöte hålls fredagen den 22 mars och höstmötet onsdagen den 13 november.  
Styrelsen sammanträder i snitt en gång per månad. Nämnder och kommittéer arbetar själv-
ständigt inom av styrelsen givna ramar. Arbetet med "Vision ESF 2020" fortsätter.  
Kansliet sköts på halvtid av en anställd kanslist. Sommarsäsongens kanslitider meddelas 
senare. 
 
ESF-info, som de senaste åren har utkommit fyra gånger per år, ersätts av Vårinfo och Höst-
info, båda i formatet A5. En årsbok ges ut vart femte år, nästa gång 2016. Då en årsbok ut-
kommer ersätter den Vårinfo för det året. Nyhetsbrev per e-post sänds ungefär en gång per 
månad till dem som har registrerat sig på ESF:s hemsida.  
Hemsidan fungerar som medium för den som vill söka information om verksamheten, an-
mäla sig till evenemang eller göra anmälan om adressändring, ny båt, osv. På hemsidan 
finns ett forum för köp och försäljning av båtprylar samt "gastbörs". Webbsidorna uppdate-
ras kontinuerligt vid behov, och nya användbara moduler tillkommer. 
 
11. Ekonomi 
 
Föreningens ekonomiska uppföljning och ansvarfördelning är uppdelad enligt kostnadsstäl-
len som ger nämnder och kommittéer möjlighet till egen planering och budgetering. Före-
ningen strävar efter en mera aktiv inställning där ansvariga för olika ansvarsområden på 
längre sikt kan planera sin verksamhet.  
Budgeten för år 2013 (bilaga) innehåller endast utgifter för den ordinarie verksamheten och 
för underhåll av fastigheter, anläggningar och övriga tillgångar. På intäktssidan har endast 
klart definierade och utlovade intäkter inkluderats.  
 
12. Sammanfattning 
 
ESF erbjuder seglingsverksamhet i alla former för alla kategorier av seglare och seglingsin-
tresserade. Vår verksamhet utövar vi i Esbo på Sökö udd, där vi har en marina, och på Pa-
ven och Harrys Paviljong på Pentala där vi har vår sociala kappseglingsverksamhet 
med onsdagsseglingar och seglingskurser. 
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I samverkan med broderföreningarna och Segling och Båtsport i Finland deltar vi i arran-
gemang av nationella och internationella tävlingar och i stöd- och träningsverksamhet för 
aktiva seglare, och därmed i utvecklingen av segelsporten i Finland. 
Föreningen har sedan 1906 målmedvetet inspirerat och lärt upp nya seglare och funktionärer 
och samtidigt i takt med förändrade omständigheter byggt upp faciliteterna på sina egna fas-
tigheter. ESF erbjuder en trygg framtid. 
 
Styrelsen i november 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avgifter 2013 
 
Medlemsavgifter 
  Inskrivningsavgift Årsavgift 
Senior  120 €  120 € 
Maka/make/sambo   60 €    60 € 
Yngre senior   60 €    60 € 
Junior      0 €    40 € 
 
Brygghyra i Amiralshamnen 
Brygghyra    50 € + (bredd x 79 €) + (LOA x 11,5 €) 
Avgift för ny medlems första båt:   Två gånger brygghyran 
 
Vinterhyra i Amiralshamnen 
Kölbåt, 606, trailerbåt, snurra   90 € + 2,4 €/ m2 (LxB) 
(vid okända mått används 5x2 m) 
Avgift för ny medlems första båt:  En gånger vinteravgiften 
 
Enbart trailer   50 € 
Enbart mast    50 € 
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Budget för 2013 

Resultaträkning
Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Budget

Text 2010 1-12 2011 1-12 2012 1-10 2012 Nov 2012 1-12 2013 1-12
Medlemsavgifter netto 41 399 41 773 46 738 47 035 48 085 48 000
Bryggavgifter 34 031 34 228 32 526 33 030 34 600 35 100
Vinteravgifter 10 912 13 873 748 11 218 11 860 14 800
Hyresintäkter 15 183 11 007 11 854 12 200 11 050 15 350
Övriga intäkter 16 831 23 081 14 996 16 475 21 950 13 900
Anmälningsavgifter 55 083 69 075 69 092 70 950 77 000 74 800
Försäljning 2 403 1 546 812 900 1 500 1 000
Understöd 21 509 9 276 13 095 19 595 7 500 10 500
INTÄKTER 197 351 203 857 189 860 211 403 213 545 213 450
Seglarunderstöd -7 803 -7 603 -340 -8 840 -10 000 -7 800
Tävlingskostnader -16 712 -16 996 -12 240 -13 655 -11 200 -12 900
Träningskostnader (netto) -10 769 -19 438 -17 999 -23 840 -18 000 -19 600
Personalkostnader + övr. -64 051 -63 202 -51 000 -58 900 -62 220 -63 760
Elektricitet -3 529 -6 618 -3 753 -4 800 -5 500 -4 800
Vatten och avlopp -1 348 -804 -466 -1 195 -1 000 -1 150
Avfall, renhålln. -2 669 -1 881 -2 085 -2 700 -3 600 -3 600
Drift + underhåll -527 -221 -2 300 -2 000 -2 000
Reparationer -10 912 -2 731 -10 965 -12 000 -11 500 -7 800
Fastighetskostnader -16 195 -7 022 -10 981 -11 465 -9 800 -12 750
Fordon + lösöre -9 105 -11 245 -9 249 -8 670 -7 050 -9 850
Information -6 486 -9 264 -4 224 -5 250 -5 000 -5 000
Övriga administrativa kostnader -14 497 -16 508 -13 164 -17 335 -16 990 -18 990
Restaurang o. prylinköp -4 668 -1 926 -616 -700 -1 000 -1 000
KOSTNADER -169 271 -165 458 -137 081 -171 650 -164 860 -171 000

INTÄKTER - KOSTNADER 28 080 38 400 52 779 39 753 48 685 42 450

Avskrivningar -19 226 -25 717 -26 450 -26 450 -26 200
Räntekostnader -4 767 -5 525 -4 672 -4 970 -6 120 -5 610
RES. EFT. AVSKR+RÄNTOR 4 087 7 158 48 108 8 333 16 115 10 640

ESF totalt
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��ONSDAGSSEGLINGAR�2012�RESULTAT
��KÖLBÅTAR�LYS�<��1,16
PLAC NR BÅTNAMN ÄGARE BÅTTYP LYS Utr 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6
1 920 Sabrina Forsén�M Avance�24 1,01 SV 9 8 9,25 10,25 6
2 4888 Ann�Marie Järvi�A Fenix 1,07 SV 10,25 9 5 9 4
3 572 Trassel Enoksson�B H�båt 1,08 S� 7 5
4 2813 Imppu Rapeli�P Maesto�31 1,13 SV 10,25 8 4
5 8840 Carolina Baltscheffsky�T First�Class�8 1,16 S� DSQ 7 1 1 8
6 7784 Origo Sandås�S Cenit�33 1,16 SV 8 5 7 5
7 6664 Skärflickan Riska�F Sunwind�26 1,02 SV 5 4 6 9,25
8 381 Tee�Chee Kirkpatrick�B Folkbåt 1,00 S� 2 2 3 3 3
9 521 Gamraten Hagert�R H�båt 1,08 S� 4 3 4 2 2
10 60 Pinta Hausen�M Havskryssare 0,95 SV
11 4252 Vejde Ekholm�G Inferno�31 1,16 SV 7
12 128 Saphira Westerlund�M Safir 1,16 S� 6 6 8
13 382 Stiplu�II Reponen�S�P Folkbåt 1,00 S� 7
14 22 Team�Green Joaniquet�A. Soling 1,14 S�
15 11250 Gilda Alatalo�H Sun�Odys.�30i 1,14 SV
15 774 Cosette Tuominen�P H�båt 1,08 S�
17 289 Hajewa Vuorinen�T Haj 1,03 S� 3 2 1
17 390 Lina Finne�T Folkbåt 1,00 S� 6
19 5447 Blanka Anton�P Sunvind�27 0,99 �F
20 8342 Amanda Olkinuora�J H�323 1,13 SV
21 4327 Elina Nilsson�J Rock�20 0,97 S� 1
21 64 Fleur�de�Sel Tukiainen�T Tofinou 0,97 �F

PLAC NR BÅTNAMN ÄGARE BÅTTYP LYS Utr 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6
1 10810 FinnFUN Finell�T Finngulf�331 1,23 SV 6 8,25 7,25 7,25
2 11397 Troy Majander�Jo Bavar.�35�Match� 1,27 SV 7,25 7 6 5
3 12332 Xelina Rostedt�N X�332 1,24 SV 4 5 3 6
4 8979 Valkyrian Weber�T Rondo 1,22 SV 6 4,5 2
5 11036 Xantus Geust�J X�412 1,32 SV 3 4,5 4
6 6823 Merita Nyblom�R X�99 1,25 SV 2 2 1
7 10538 Cirrus Kurtén�J Wasa�38 1,23 SV 1 3 2 1
8 11361 Liliyan Nilsson�B HP�1030 1,31 SV 5 4
9 11210 Delphius Renlund�M Dehler�36�cws 1,2 SV 1
10 10037 Xanta�Maria Nordström�A X�37 1,30 SV 3
11 40 Freja Jokinen�H Bavaria�40 1,25 SV
12 11281 Vera Bäckström�J Dufour�40 1,31 SV

��KÖLBÅTAR�LYS�>��1,17

�
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27.6 4.8 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 KORR SUMMA SEGRAR
5,25 5,25 6,25 5,25 9 5 8 8,25 �5 90 7

3 2 2 2 4 3 9 10,25 7 7 �6 80,5 2
3 9,25 11 8 7 10,25 5 65,5 2

3 12 11,25 9 5 OCS 62,5 2
1 4 2 4 5 10 6 8 6 �1 62

1 2 6 3 10 4 1 3 55
3 4 8 2 6 4 2 53,25 1

2 1 1 4 1 7,25 7 7 2 9 �3 51,25 1
5 OCS 3 5 6 34

4 3 6 5 1 2 3 4 28
13,25 20,25 1

20
5 12

1 6 4 11
1 2 4 7

7 7
6
6

3 3
2 2

1
1 1

27.6 4.8 11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 KORR SUMMA SEGRAR
4,25 3,25 8,25 5 6,25 4 59,75 7

3 6 6,25 5 5,25 50,75 3
2 2 1 7 4 3 37

1 3,25 1 1 2 3 3 26,75 1
2 2 5 2 22,5

1 1 3 4 1 15
2 2 1 2 14

9
4 2 7

3
1 1 2

1 1  
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Onsdagsseglingar�2012�Resultat
606 (17�seglingar,�13�räknas�med)
Rank Båt Nr Namn 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7
1 FarVäl 36 Team�Karlemo 8.25 7.25 (2) 9.25 (0�DNC) 5 7
2 Estelle 7 Team�Lemström (5) (6) 8.25 8 (5.25) 7.25 (4)
3 Dione 30 Blom/Diesen 4 3 7 7 �2 6 (2)
4 84 Heikki�Aarnio 6 4 5 (3) (0�DNC) 3 9.25
5 83 Christoffer�Weber 3 (0�DNC) 6 6 (0�DNC) (0�DNC) 3
6 Bengta 31 Team�Kolster 7 (2) 4 4 3 (1) 5
7 Katrina 72 Team�Musgrove 2 (1) 3 2 1 (0�DNC) 6
8 61 Tusse�Tallberg (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 4 8
9 E&E 16 Eriksson/Edelmann (1) 5 (1) 5 4 2 (1)
10 Victoria 27 Mika�Ulfves (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0.5�DNF (0�DNC) 0�DNC 0�DNC

Laser (16�seglingar,�13�räknas�med)
Rank Nr Namn 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7
1 2E+05 Hans�Köhler 1.25 1.25 2.25 1 3.25 3.25
2 94322 Jukka�Kajan (0�DNC) (0�DNC) 1 2 (0�DNC) 0�DNC
3 1E+05 Nils�Lagerström (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 2 1
4 1E+05 Tore�Kindstedt (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 1 0�DNC
5 Henrik�Eklund (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 3.25 0�DNC 0�DNC
6 Martin�Still (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
7 2E+05 Thomas�Castrén (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
8 Thomas�Baltscheffsky (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
9 2E+05 Henrik�Ehrnroth (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
10 1E+05 Bengt�Enoksson (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 2

Laser�Radial (13�seglingar,�13�räknas�med)
Rank Nr Namn 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7
1 2E+05 Axel�Mesterton 2.25 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 2.25
2 2E+05 Tuukka�Sailo 0.5�DNF 1.25 1.25 1.25 1.25 1
3 2E+05 Pekka�Taiminen 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC
4 81790 Bengt�Enoksson 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC

Zoom�8� (17�seglingar,�13�räknas�med)
Rank Nr Namn 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7
1 567 Anton�Eklund 4 4 (0�DNC) (0�DNC) 1 8.25 (0�DNC)

2 570 Victor�Mesterton (1) 1 2.25 2 4 6 6.25

3 565 Emilia�Winqvist 2 3 (0�DNC) 3.25 5.25 7 (0�DNC)
4 377 Nikolas�Sanila 3 2 (1) 1 2 5 5
5 569 Saara�Tukiainen 5.25 5.25 (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC
6 Kaspars�Becers (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
7 55 Atte�Pasma (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 2 1
8 54 Lucas�Foley (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 4 4
9 Kenneth�Karlemo (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 3
10 55 Sebastian�Holm (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 3 2
11 Axel�Joaniquet (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
12 569 Sam�Stenman (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 3 0�DNC 0�DNC
13 54 Jonatan�Foley (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 1 0�DNC

�
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11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 Total Netto Segrar
6 8 7 (2) 9.25 6 7 8.25 7.25 (4) 103.5 95.5 6
7 9.25 6 6 8 8.25 9.25 6 6 6 115.5 95.25 6
9.25 7 (2) 9.25 7 (1) 8 3 5 7.25 89.75 82.75 3
8 6 (0�DNC) 7 5 5 5 4 4 (2) 76.25 71.25 1
4 (0�DNC) 5 5 4 7 1 7 3 0�DNC 54 54
3 5 3 4 3 3 4 (2) 2 (1) 56 50
1 (0.5�OCS) 8.25 3 1 2 3 5 (0�DNC) 3 41.75 40.25 1
5 0.5�OCS 1 8 6 0�DNC 6 0�DNC 0�DNC 0�DNC 38.5 38.5
2 4 4 1 2 4 2 1 1 (0�DNC) 40 37
0�DNC 0.5�OCS 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 5 6 6

11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 Total Netto Segrar
(0�DNC) 1 1 (0�DNC) (0�DNC) 3 4.25 1 2 1.25 25.75 25.75 7
0�DNC 0�DNC 5.25 3 1 0�DNC 3 3 3.25 0�DNC 21.5 21.5 2
0�DNC 0�DNC 3 1 5 0�DNC 1 4.25 0�DNC 0�DNC 17.25 17.25 1
1.25 2 4 0�DNC 4 0�DNC 2 2 1 0�DNC 17.25 17.25 1
0�DNC 3.25 0�DNC 4.25 0�DNC 0.5�DNF 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 11.25 11.25 3
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 6.25 0.5�DNF 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 6.75 6.75 1
0�DNC 0�DNC 0�DNC 2 3 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 5 5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 4.25 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 4.25 4.25 1
0�DNC 0�DNC 2 0�DNC 2 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 4 4
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 2 2

11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 Total Netto Segrar
0�DNC 2.25 1.25 0.5�DNF 0�DNC 2.25 3.25 14 14 7
0.5�DNF 0�DNC 0�DNC 0�DNC 2.25 1 0�DNC 10.25 10.25 6
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 1 0�DNC 2 3 3
0�DNC 1 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 1 2 2

11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 Total Netto Segrar
2 1 1 5 5.25 6.25 8.25 (0�DNC) 5 3 54 54 4

(0�DNC) 2 (0�DNC) 6.25 3 5 5 4 4
(0.5�
OCS)

52.25 50.75
3

3.25 3 (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 6 6.25 3 6.25 48.25 48.25 5
(0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 4 4 4 4 5 2 4 46 45
0�DNC 4.25 2.25 0�DNC 0�DNC 0�DNC 7 0�DNC 6.25 5 35.25 35.25 5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 2 3 2 3 1 2 13 13
0�DNC 0�DNC 0�DNC 1 1 1 1 2 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 8
1 0�DNC 0�DNC 3 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 7 7
0�DNC 0�DNC 0�DNC 2 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 7 7
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 2 3 0.5�DNF 0�DNC 0�DNC 5.5 5.5
0�DNC 0�DNC 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 0�DNC 1 1
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Optimist (17�seglingar,�13�räknas�med)

Rank
Klubb,
Y/Ä

Nr Namn 23.5 30.5 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7

1 Y 845 Lucas�Karlemo 8 6.25 (3) 17.25 16 12 8.25
2 Ä 533 Jakob�Eklund 9.25 (0�DNC) 5.25 16 0.5�OCS 14.25 (0�DNC)
3 Y 39 Lilli�Tukiainen 6 4 (0�DNC) 13 13 10 6
4 Y 841 Adele�Järvi 7 5 4 14 11 13 7
5 Y 871 Nuutti�Laine 4 3 (0�DNC) 9 9 0.5�DSQ (0�DNC)
6 923 Simon�Karlemo 3 1 (0�DNC) 7 6 5 3
7 Y 542 Veeti�Laine (0�DNC) (0�DNC) 2 10 10 8 (0�DNC)
8 448 Frans�Järvi 2 2 (0�DNC) 8 7 3 5
9 Y 873 Henrik�Miettinen 5 (0�DNC) 1 11 8 9 4
10 Lovisa�Diesen (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 4 5 4 1
11 Y 49 Tatu�Tukiainen 1 (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC
12 Kaaro�Kemppainen (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 3 0.5�OCS (0�DNC) 0�DNC
13 Toni�Åstrand (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
14 10111 Robin�Holmberg (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 6 2
15 HSS,�Ä 920 Ronja�Grönblom (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 17.25 0�DNC 0�DNC
16 Emil�Winqvist (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
17 NJK 951 Alexandra�Dahlberg (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 15 0�DNC 0�DNC
18 Y Lars�Berghäll (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 15 (0�DNC) 0�DNC 0�DNC
19 EPS 941 Otto�Laakso (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 14 0�DNC 0�DNC
20 NJK 374 Cecilia�Dahlberg (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 12 0�DNC 0�DNC
21 872 Veikka�Viitala (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 12 (0�DNC) 0�DNC 0�DNC
22 Ä 586 Elina�Peltola (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0.5�OCS 11 0�DNC
23 Andrei�Schildt (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
24 420 Connor�Fowley (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 7 0�DNC
25 323 Mathias�Lindfors (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
26 Vincent�Schilt (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
27 Lasse�Lindell (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
28 Emil�Strandell (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
29 875 Kaspar (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 6 (0�DNC) 0�DNC 0�DNC
30 420 Siiri�Einiö (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 5 (0�DNC) 0�DNC 0�DNC
31 528 Robin�Winqvist (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 2 0�DNC
32 420 (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
33 EPS 931 Hannu�Kario (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
34 EPS 932 Daniel�Kario (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
35 323 Bianca�Nilsson (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 2 (0�DNC) 0�DNC 0�DNC
36 874 Katarina�Koljonen (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0�DNC 0�DNC 0�DNC
37 874 Elmer�Nickels (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 1 (0�DNC) 0�DNC 0�DNC
38 Ä 398 Saara�Tukiainen (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0.5�OCS 0�DNC 0�DNC
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11.7 18.7 25.7 1.8 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 12.9 Total Netto
Segrar

(5) 7 10 7 7 19 16 13 (4) (0�DNC) 158.75 146.8 3
8.25 8.25 11.25 8.25 (0�DNC) 20.25 17.25 12 3 (0�DNC) 133.75 133.8 9
7 6 (0�DNC) (0�DNC) 8.25 17 15 (0�DNC) 5.25 10.25 120.75 120.8 3
0.5�OCS (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 0.5�OCS 18 14 14.25 (0�DNC) 9 117.25 117.3 1
(0�DNC) (0�DNC) 7 6 5 16 13 9 2 8 91.5 91.5
(0�DNC) 5 5 5 (0�DNC) 14 11 11 (0�DNC) 0�DNC 76 76
(0�DNC) 0�DNC 9 4 0�DNC 15 0�DNC 10 0�DNC 2 70 70
2 (0�DNC) (0�DNC) (0�DNC) 4 13 12 8 1 3 70 70
6 (0�DNC) 8 (0�DNC) 0.5�OCS (0�DNC) 0�DNC 7 0�DNC 6 65.5 65.5
(0�DNC) 0�DNC 6 1 0�DNC 12 9 0�DNC 0�DNC 0�DNC 42 42
0�DNC 3 3 2 6 11 7 0�DNC 0�DNC 5 38 38
0�DNC 4 4 3 0�DNC 10 0�DNC 6 0�DNC 4 34.5 34.5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 9 10 4 0�DNC 7 30 30
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 3 8 8 2 0�DNC 0�DNC 29 29
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 17.25 17.25 1
0�DNC 2 0�DNC 0�DNC 0�DNC 5 4 5 0�DNC 1 17 17
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 15 15
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 15 15
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 14 14
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 12 12
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 12 12
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 11.5 11.5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 7 0.5�DNF 3 0�DNC 0�DNC 10.5 10.5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 7 7
0�DNC 0�DNC 2 0�DNC 0�DNC 0�DNC 5 0�DNC 0�DNC 0�DNC 7 7
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 3 3 1 0�DNC 0�DNC 7 7
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0.5�DNF 6 0�DNC 0�DNC 0�DNC 6.5 6.5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 6 0.5�DNF 0�DNC 0�DNC 0�DNC 6.5 6.5
0�DNC 0�DNC 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 1 0�DNC 0�DNC 0�DNC 2 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 5 5
0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 4 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 4 4
4 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 0�DNC 4 4
3 0�DNC 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 0�DNC 2 2
0�DNC 0�DNC 1 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�DNC 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
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 Tidskriften Skärgård 

Text: Pekka Tenhonen 

Tidskriften Skärgård är inne på sitt 36:e år och utkommer med fyra temanummer per år. 
Tidskriften dokumenterar det mest unika område vi har i landet; både i ett nationellt och 
internationellt perspektiv utgör vår kustsvenska kultur och våra kust- och skärgårdsområden 
ett kulturarv. Skärgård har en deltidsredaktör, satsar på ett bra bildmaterial, tryck och lay-
out. Utgivare är Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och upplagan är ca 1500 ex.  
 
Under 2000-talet har tidskriften Skärgård utkommit med olika temanummer, varav de se-
naste årens nummer som exempel: 

Nr 1/2009 Arkeologi (80 s.) slutsåld 
Nr 2/2009 Vårt värdefullaste kapital (64 s.) slutsåld 
Nr 3/2009 Kimitoön (60 s.) 
Nr 4/2009 Naturfientlig populism (72 s.)�

Nr 1/2010 Skärgårdsdelegationen 60 år (100 s.) 
Nr 2/2010 Korpo, ytterst i staden (72 s.) 
Nr 3/2010 Energi och miljö (60 s.) 
Nr 4/2010 En senhöstdag i skärgården (88 s.) 

Nr 1/2011 Öborna berättar (84 s.) slutsåld 
Nr 2/2011 Konst och kultur (84 s.) 
Nr 3/2011 Glesbygd i förändring (68 s.) 
Nr 4/2011 Resurslandskapet (80 s.) 

Nr 1/2012 Kaj Dahls skärgårdsarv (108 s.) slutsåld 
Nr 2/2012 Mervärde i skärgård (84 s.) 
Nr 3/2012 Skutor och farleder (68 s.) 
Nr 4/2012 Kvinnokraft (76 s.) 
 
Nr 1/2013 Jakt och vilt (utkommer i början av april) 
 
Prenumerera via www.skargard.fi eller anita.julin@abo.fi tfn: (02) 215 4944. Årsprenume-
ration i Finland endast 40 e, utomlands 46 e. Prenumerationen är fortlöpande tills den sägs 
upp. 
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Hoppet som kom hem 
Text: Sten Westerholm (en artikel ursprungligen publicerad i tidskriften Skärgård nr 3/2012) 

Det har funnits många segelskutor kring Östersjön som fått heta Hoppet. Av gammalt har vi 
gett vår skuta ett namn, som förväntas styra hennes öde. Hoppet är ett sådant namn. Hoppet 
att hon lyckligen skall komma hem igen efter sin färd på det stormiga havet. Och att allt är 
väl ombord. 

”Hoppet av Spithamn” har i sommar fått komma hem till det vatten, som en gång såg henne 
födas. Men först efter en lång och irrande färd, som skulle ha kunnat sluta helt annorlunda. 
Jag talar om galeasen Hoppet, som byggdes av estlandssvenskar ute i Spithamn i Västra Est-
land under åren 1925-26. 

JAG HAR TIDIGARE i tidskriften Skärgård (nr 4/2003) i artikeln ”Galeasen Hoppet seg-
lar in i framtiden” berättat om Hoppet av Spithamn, när vi höll på med att klä av henne hen-
nes gamla klädnad och tvingade in hennes själ i en ny kropp, som skulle göra henne ung och 
vacker på nytt. Jag tar mig friheten att formulera mig i sådana här ordvändningar, eftersom 
jag själv i fem års tid kom att leva mitt inne i denna omvandlingsprocess, denna metamor-
fos, jämförbar med när en fjäril växer fram inne i puppan, som måste dö bort, samtidigt som 
en ny skapelse växer fram ur det fördolda, vilken är ämnad att segla i vinden! 

SVENSKARNA i Estland var före andra världskriget ett sjöfarande folk, som bodde i hu-
vudsak längs sydkusten av Finska viken och ute på öarna i Läänemeri – Västerhavet, dvs 
nordbornas Östersjön. De flesta estlandssvenskarna ägde eller var delägare i någon skuta. 
Och de byggde själva sina skutor. Jag har berättat om det här i min bok ”Den sista skutan – 
Berättelsen om Hoppet av Spithamn och hennes samtid”, som kom ut 2008 på SFV:s förlag. 

Här bara en kort bakgrund till denna Hoppet-skuta, som nu seglar igen och som kommit 
hem i sommar: 

  

Hoppet i sin hemmahamn 
Hapsal, 3.7.2012.  
Foto: Ove Knekt. 
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HOPPET AV SPITHAMN byggdes på stranden i Spithamn, i dåvarande Rickull kommun 
på Nuckölandet. Sedan hon endast tillfälligt registrerats i Hapsal, såldes hon redan 1927 till 
Finland. Tack vare detta undgick Hoppet samma öde som de andra estlandssvenska skutor-
na, dvs att huggas upp i samband med den sovjetiska ockupationen under andra världskri-
get. Hoppet är därför idag en levande dokumentation av den estlandssvenska skutbyggartra-
ditionen. 

Själv hörde jag första gången berättas om denna Hoppet-skuta av Birgit Eldh, som då var 
rektor för Donnergymnasiet på Gotland, medan jag var rektor för Svenska Folkhögskolan i 
Estland. Birgit hade fötts i Spithamn, en liten bit upp från stranden där Hoppet byggdes un-
der åren 1925-26. Hon hade just före vårt möte på hennes sommarstuga där i Spithamn sett 
denna Hoppet i Visby hamn dit den gamla skutan hade bogserats efter haveritillbud ute på 
Östersjön.  

– Den är nu till salu, sade hon.  

– Då köper vi henne, replikerade jag mera på skoj. 

Men vi gjorde det småningom och tog henne till varvet på Beckholmen i Stockholm, och 
satte henne i samma docka där också regalskeppet Wasa började renoveras efter att ha legat 
på sjöbottnen i 333 år! 

Hoppet såldes först till Vålax i Borgå landskommun, sedan såldes hon efter krigen till Hitis 
för att till sist hamna hos Bergö-Kalle i Saltvik på Åland, innan hon togs ur yrkesmässig tra-
fik och såldes till Stockholm. Det var där vi hittade henne. 

VI PÅBÖRJADE en renovering av henne där på Beckholmen i Stockholm, men insåg 
småningom att det måste mera till än en renovering. Det måste bli ett nybygge för att det 
skulle kunna bli en skuta igen!  

Kanslichef Christoffer Grönholm vid Svenska folkskolans vänner var då styrelseordförande 
i det bolag som vi skapat och tack vare hans stora intresse och drivande förmåga, beslöt vi 
att börja från början i Lovisa i Finland.  

Så kom hon gammal, trött och sliten än en gång till Östra Nyland, men nu uppe på en bil-
trailer! Där byggde vi henne helt ny från köl till däck. 

Hennes första båtmästare i Spithamn i Estland hette Mathias Schönberg. Hennes andra båt-
mästare heter Lasse Kiiski och bor i Borgå. Hans farfar var också skutbyggare, men på Ty-
tärsaar inne i Finska viken på den estniska sidan före krigen och före flykten till Finland. 

DEN 10 JULI 2010 kunde vi sjösätta det nybyggda skrovet, som är byggt av finländsk furu 
från i huvudsak Stensböle gårds skogar, som ägs av Svenska litteratursällskapet. Endast vis-
sa partier i fören och aktern är gjorda av den ek som vi, under den tid vi hade det gamla 
skrovet i Stockholm, fick från Gotland.  
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När Christoffer Grönholm dog för litet mer än ett år sedan stod det rederibolag, som vi hade 
skapat bakom Hoppet, inför en svår situation: Vad skall vi göra med henne? Christoffer och 
jag hade haft många planer... 

Jag fick fullmakt av SFV:s styrelse att ta kontakt med estlandssvenskarna och höra mig för 
om deras intresse av att göra Hoppet färdigt och förverkliga de planer, som vi här i Finland 
hade haft med henne. Hon var nästan fem-före färdig, men krävde ännu åtskilliga insatser. 

JAG VISSTE från min närapå sjuåriga tid som rektor för Svenska folkhögskolan i Estland 
att mina vänner på Aibolands museum i Hapsal, det statsägda estlandssvenska museet, hade 
planer på att också bygga en replik av en gammal estlandssvensk skuta! De drivande kraf-
terna bakom detta var Alar Schönberg, tidigare chef för museet, och forskaren och båtbyg-
garen Jorma Friberg, som redan byggt två mindre båtar i estlandssvensk tradition, som de 
seglade med, bl a till strömmingsmarknaden i Helsingfors, som deras förfäder också gjort 
före kriget. 

Dessa två, och deras kontakter i landet på olika viktiga nivåer, tände på alla cylindrar och vi 
kom till en överenskommelse! De köpte Hoppet och har denna sommar gjort henne färdig 
och seglar sedan någon månad med henne. Hon är vacker som en dröm. Hon är också tänkt 
att användas som skolningsfartyg i framtiden för blivande sjöofficerare i Estland. En sjöman 
på den nivån måste också kunna segla. – Att segla är nödvändigt! 

RIGGEN till det återuppståndna Hoppet av Spithamn har ritats och byggts under ledning av 
ålänningen Allan Palmer, som också ledde bygget av Tre Kronor i Stockholm. Seglen har 
sytts av Jouni Lahdenperä i Mariehamn. 

 
Hoppet i sin hemmahamn i Hapsal, 13.9.2012. Foto: Håkan Eklund 



�������	
�������������������

�������� �� ��������� �
����������������� ���� ��������������  �
��!��������� �� "#�������� $

��������������� �� ������ ���������������������������� �� ������
%���'���*#���- :;;; :;<= ������>���?�� :;@: :;ZZ
[�����\�� :;;; :;]: \���'���^�� :;@: :;@:
�$_'����`�'' z{{< :;<: �|�#'���\�� :;;< :;;<
}'��\�� z{{< :;]~ ��������>��� :;;< :;;<
���������[��� z{{@ :;]; ��|���������`��� z{{: z{{:
>������"�� z{:: :;<@ ��������������� z{{< :;@]
�#����-����� z{:z :;<z ������������� z{:z :;;=
������_��>����� z{:Z z{:Z �����������?�� z{:z :;;=
%����������� z{:Z z{:Z

�������� �
����� ��� ������ ! �������� �
����� ��� ������ !
�����"� �����"�

������ ����� �� :;<: ��� ^����|� � :;@Z
����� \����� �� :;]= �����|���� �������  � z{{~
�������- ����� � z{{Z �����|���� ��� �� :;]~
�������- >�� � :;;@ �����|���� ���?� �� :;<:
�������- ����� $ z{:: �����|���� \����� � :;<@
���'!|� "_��� � z{{~ �����|���� ���� �� :;]@
���'!|� >�$  � z{{@ ��#������� �� $ z{::
���'!|� >���� � z{{@ ��#������� ��� $ z{:{
���'!|� ����  � z{{@ �|�� >������ $ z{:z
������ ����� �� :;;: ��� ����|� $ z{{~
������_� >����� �� z{:Z ��� �����|� $ z{{@
����� >�� �� :;@; ��� ^��� � z{{Z
����� ������ �� :;<z ��� `'|��  � z{{~
����� >��� $ z{{; ���� ���%�� � :;={
����� \#��� �� :;=] ���� `#�� �� :;~;
��������� ^ � � :;;Z ����!�� ���� $ z{::
��������� \##��� � :;@Z ������_� ^������ � :;;@
������� ��������  � :;;= �$_������ ������ $ z{:{
������� ���������  � :;;= �$_������ `�'�� $ z{{;
������� [�$ � :;@~ �$_�����_� ����� � :;@]
������� *#����� � :;@~ �$_�����_� ������ �� :;]{
������� ����� ���� :;;= �$_�����_� ����� �� :;~]
������� ����� � :;@@ �$_�����_� ���?� �� :;~<
������� ���?�� ���� :;;= �$_�����_� ������ � :;@~
������� ��|�� � :;;= �$_�����_� ��|��� � :;@;
��������������� *#� �� :;<{ �$_�����_� �-��� � :;<:
������� \�� � :;;z ���� �������� �� :;@z
�������� ���� �� :;@: ���� ����� � :;@:
�������� "���� � :;@] ���� ^����|� � :;@~
�������� ������� � :;;~ ���� ^�� �� :;@z
��?�� ���� � z{{~ ������� >���� � :;;~
����� ^�� � :;;] ���$� �����?�� �� :;=~
�����-��� ���� �� :;~< ���$� "����� � :;@@
��������� �������� $ z{{; ���$� `�'��  � :;;~
��|��#�� \����� � z{{~ ���$� ����  � :;;~

���



���� ����� � z{:z ������� ��� �� :;<Z
�����_� ^�� � z{{@ ��������� ������ $ z{{<
��������� %�� � z{{< ��������� ���� $ z{{<
��������� ������ �� :;]Z ��������� �����* � :;;{
����� ����|� � :;=: ��������� ����� � z{{<
�!|����_� ��� $ z{{= ������� ����� $ z{:z
�!|����_� ��$���� $ z{:: ������_� [����� �� :;ZZ
�!|����_� �$_���`�'�� � :;;~ ����_ ���#� $ z{:z
�!|����_� ���|� � :;;Z ����_ ����� $ z{:z
�!|����_� "���� � z{{< ������ *_��� �� :;@z
�!|����_� ���� �� :;~: ������ ����  � z{{Z
�!|����_� � ��  � :;;< ������ ����� $ z{{]
������� ����� $ z{:z ������ ��|�� � z{:{
����'�� ^����|� � z{{< ���#�� ����� $ z{{~
����'�� `����� �� :;~z ���#�� ����� � z{::
����'�� ����� � z{{< ���#�� "���' $ z{{=
�������� �����?�� � :;@] ���#��� ���� � :;@:
������� %����|� $ z{{; ���#��� ����� � :;@:
������� �-������� �� :;Z; ���#��� ��������� �� :;=~
������� ���� � :;;{ ����� "��|��� � :;@:
������� �����# �� :;~] ����� ^����|� � :;@]
������� ^����|�  � :;;{ ������ [����� � :;@;
������� ^�� � :;<: �����_� [����� �� :;~<
������� `�'�� �� :;~= �����_� *��� �� :;Z@
������� `����|� $ z{{; �����_� ��� � :;;~
������� \����� � :;@@ �����_� ��������'�� �� :;~<
������ ����������� �� :;~; �����_� ����� �� :;~]
�����#� \����� � :;@@ �����_������#|���� �����?� �� :;<{
%����}����#�� \��� � :;;< ����#� ����� $ z{::
%���'�� ���'�� �� :;~= ������_� �$_�� � z{::
%���'�� *#���- �� :;<= ���-��� ����� � :;;{
%���'�� >�$ �� :;=z ���-��� \���� � :;@~
%���'�� ������� �� :;== ����� ����� �� :;<:
%�����_� ��� � :;<Z �������� ���� �� :;~~
%�����_� ���� �� :;<: �������� ������� �� :;~;
%��� ������� �� :;<] �������� ����� � :;=~
%��� ���������� � :;@{ �������� \���� � :;@:
%��� *#���� � z{:{ �������� [��� �� :;];
%��� ��-��� $ z{:: �������� "�� �� :;];
%��� ����#� � :;@z �������� "���"���' � :;;=
%��� ����� �� :;~z �������� ��� �� :;];
%��� `���#� � :;;{ �������� ���� $ z{{@
%���� ������� $ z{{; �������� ��� � z{{@
%���� ������ �� z{:Z �������� ^��� $ z{{@
%���� `�'�� � :;=< �������� `�'�� � z{{@
%���� }���� $ z{{; �������� ���-�� � z{{~
% '���� ����� $ z{{@ �������� \� $ z{{@
% '���� \���� $ z{{@ ����������� ���� � z{{~
�|������ �#���� � z{{; �������� ���?� � z{{:
������� ����� � z{{= [��� ���� �� :;~:
������� ���� � :;;; [�����#� ����  � z{{:
������� *#���� �� :;~z [�����#� >���� � z{{Z
������� "���� �� :;~Z [�����#� ������  � z{{:
������� ���� � :;@{ [�����#� ^�� � z{{Z

���



[����� �����"���' �� :;]: *!����� "���� � :;=@
[����� ������ � :;=@ ������� ���� � z{{z
[���� �����"���� �� :;]: �������� [����� � :;;{
[���� ��� $ z{{@ �������� �����|� �� :;<]
[���� �����| � :;@{ ����� ��'�|�� �� :;<Z
[���� ���� � :;@{ ����� ���� � :;;]
[���� ���� �� :;Z; ����� `�|���� � :;;]
[���� ������ � z{{~ ������� ���� �� :;<Z
[���� ���?� � :;<< �������� ���� �� :;<]
[���� \�� �� :;]: ����� >���?�� ���� :;ZZ
[��� ���  � :;;] ������� >������ � :;@=
[��� ���� $ :;;@ ������� >��$� � :;@=
[��� ���|#� � :;<@ ������� >�� � :;@{
[��� \����� �� :;<] ��#�� >�$����� � :;@]
[��� �� � z{{: ��#�� ���?� � :;;~
[�� ������ $ z{:{ ��#-��� >��-� � :;@z
[�� "������� $ z{:: ���� ������� �� :;Z]
[�� �#|�� $ z{:{ ������! "#���� � z{{=
[�� �����|�� $ z{:: ���'���� *#���� � :;@:
[��������� ������� �� :;]] ���'���� ��|��� � :;@:
[��������� [����� � :;@: ���'���� ����|� � :;@:
[��������� ��|�� $ z{:z ���� ���� � z{{~
[����� �������� � z{:z �������-�� ���� � z{{~
[����� ���� � :;<@ ������ >��-� � z{{{
[����� *��� �� :;<@ ������ ����� � :;;:
[����� >�$����- �� :;~] ��������� ����� � z{{:
[����� ����#� � :;<@ ������ ����� $ z{{;
[���� "����� � :;@] ����� ����� � z{{=
[���� >���� � :;@= ������ ��� � z{{=
[���|� ������� � :;;: �$�� "���� �� :;<:
[���|� ������ � :;;: ������� ����� � :;@z
[���|� [����� �� :;<Z ������� ���� � :;;:
[���|� ������ � :;;: ������� ����  � :;;:
[���|� ����� � :;@z ������� ^��� � :;=;
[��|����-�� `����� $ z{{; ���� ���� �� :;<z
[�_��������� *_��� � :;@< ���� ������ $ z{::
*�'��� "��|��� � :;;= ���� [���� $ z{::
*�'��� "���� � z{:z ���� *#�-�� �� :;<z
*����� ������ $ z{:z ���� "������| � z{{z
*����� \��� $ z{:z ���� "������� � :;;@
*������ ��-��� $ z{:: ���� ���� � z{::
*#�� ���������?� � z{{< ���� ����#� �� :;<z
*#�� ����#� $ z{{< ���� �'��?�� $ z{{@
*#�� ������ $ z{{< ����'�� ����� � z{{{
*#�� "���� � z{{< ����'�� ����� $ z{:z
*#�� ������� $ z{{< ����'�� `���#� � :;@;
*����� ���� � :;@Z ����'�� `�'�� $ z{:{
*����� ���� � :;@= ����'�� ��� � :;@=
*����� %���� � :;;: �������_� >�� � z{{@
*����� ������ � z{:: �������_� ^�� �� :;<]
*����'�� �����?�� �� :;~@ ���� >���� �� :;ZZ
*�#������[����#� ������ �� :;<z �#����� %�����  � :;;]
*�_� ���� $ z{:{ �#����� ����� � :;<=
*�_��#�� ���� � :;@= �#����� ������ � :;;]

�	�



�#����� ��|�� � :;;] >������� ����� � z{{@
�!�����_� ���� � z{:{ >������� �$��� � :;@]
�!�����_� *#����� �� :;~Z >������� [����� � :;@~
�!�����_� "���' � :;=< >������� >������� �� :;~@
�!�����_� �-� �� :;~< >������� >���?�� � :;@<
�!�����_�����$������ �#���� �� :;~< >������� ����� � :;@<
���-��� "������� � z{{~ >������� ^����|�� � :;@=
���-��� ���� � :;;; >������� ^����� �� :;<@
���-��� �#�-�� �� :;<< >������� ��� � z{{:
"����� ��� � z{:{ >���� >���� �� :;@{
"������ ����� $ z{:z >����� �|���� $ z{{;
"��� ������� � :;@] >����� ����� $ z{{;
"��� ������� � :;@~ >����#��� *������� $ z{::
"�����#� ���� � z{{@ >����#��� "����� $ z{::
"�������� %���� $ z{:z >����#��� `���� $ z{::
"�������� ���� $ z{:: >������� >���� $ z{:{
"�������� >-�� $ z{:{ >������� >���� $ z{:z
"�������� `�|����  � z{:: >������� ���� $ z{:z
"����� ����# � z{{; >������� ��-��� $ z{:z
"����� ��#�� $ z{{Z >#�#����� ��� � z{{@
"����� ����� � z{{{ >#�#����� ����� $ z{{@
"����� ������ $ z{:{ >������_� ���� � z{{{
"�#��� ^�� �� :;<: >������� \���� � z{{:
"#���� ��#�� �� :;<< >������� \�� � :;@~
"#���� ^��� � :;<] >��������|� ��������"� $ z{{z
"#���� \�� � :;=~ >��������|� ��������\� � z{{z
"#����#� �����?�� � :;@: >��������|� ���'�� �� :;~<
"#-��� ����# � z{:Z >��������|� �����  � z{{z
"!�-� ��� $ z{{@ >�#�#������ ���� � :;;:
"!�-� ��� � z{{= >$��� `��$� $ z{::
"!�-� [���� $ z{{@ >���� ����� � :;@z
"!�-� ���'� $ z{{@ >��$��� ��������� $ z{:z
"!�-� ���� � z{{@ >��$��� >������� $ z{{@
"!�-��� "��� � :;;= >����� ������ � z{::
"!�-��� `�'�� $ z{{; >����� "�� �� :;<@
>�$�� "#��� � :;@{ >����� ������ � :;;z
>�$���� ���#��� �� :;<Z >����� ������ � :;<;
>��������� ���� $ z{:: >����� \����� � :;@;
>��������� ��� � :;@~ >������ ������ � z{{=
>��������� ������� � z{{@ >������ ��������� � :;;=
>������� ��#�� � z{{@ >��'' ����|� �� :;~<
>����� ��� � :;@~ >����� �������  � z{{Z
>������� \�� � :;@@ >����� �������  � z{{Z
>����� �� � :;<= >����� "�� � :;@;
>����� ����� $ z{{; >����� "���� � :;@;
>����� ���� �� :;~: >����� ���� � :;;{
>����� [���� � :;=] >����� ����� � :;;]
>����� >���� $ z{{; >#����� "#��� � :;@]
>����� �#|�� $ z{{@ >#����� >���?�� �� :;<{
>����� ���?�� � :;@: >#���� "��|��� � z{{=
>����� ^���#� � :;<= >#?����? ����� � z{{z
>����� ����� $ z{:: >#?����? ���$� $ z{{z
>����� \��$� � :;@< >_��� ���'�� �� :;]=
>����� \�� � :;<= >_��� ���� �� :;~@

�
�



>_��� "���� �� :;<: �������_� ������ � :;@;
>_��� ^�� �� :;<: �������_� "���� � z{{<
>_��� \���� $ z{{] �������_� \����� � :;@;
>_����� ����� � z{{= �������� >�����*  � z{:z
�������_� ��������� �� :;<< �$#����� �'��?�� $ z{:{
������ ���� � z{{~ �#����� ���� �� :;=z
���� �##� $ z{{; �#����� ����� �� :;<@
���� �? $ z{{@ �#�����_� ����� � :;;{
���� ���� � z{{~ �#��� >����^��� � z{{Z
�������� "#��� � z{{= �#��� >����� $ z{::
������� ��������� �� :;<{ �#��� `�'' � :;<]
��#��� ���#� $ z{{= �������� }����  � z{{:
����!�! ���� � z{:Z �!�������� `#�#� $ z{:z
�����_� ��� �� :;~{ �_������ "#��� $ z{:{
�����_� ���� � :;=~ �_������ ��$ $ z{:{
�����_� ���������� �� :;~z �_ � ��$� ���� � z{:z
�����_� �������� � :;=< ��$���� �������� $ z{::
�����_� ������ �� :;== ��$���� "������� �� :;=Z
���!�! ���� � :;@] ��$���� "����� � :;=~
�-��� "�|� � :;@] ��$���� ����� $ z{{~
����#� ��� $ z{{@ ��$���� ��� $ z{{@
���$�#�� ���-�� �� :;]{ ��$���� ��������| �� :;=~
���$�#�� \�� �� :;<] ������� >��#� � :;@:
����$� ������#|��  � z{{@ ����� ������� $ z{:{
������ `�'�� � :;;: ����� ������ $ z{:{
������� `�'��� � z{:z ����� "����� � :;@<
����'��� �����"���� �� :;=] ����� "#��� � :;@<
����'��� ���� � :;;@ ����� ����� � :;@<
����'��� ���#�  � :;;@ ����� ^��� � :;@<
������ ���� $ z{:z ����� \##����� � :;@<
������ >��� � z{{{ ������� ����  � :;;:
������ ���� $ z{:{ ������� [����� � :;;:
����� ����� $ z{{= ������� "�� � :;@~
�����'��� >��� � z{:: ������� >�$ � :;@]
�������� >��� � z{{= ������� ������� ���� :;@]
�������� ������� $ z{:: ������������ ��-|� �� :;@z
�������� \�� � z{:: ������� ��� $ z{{=
������� �� �� :;=< ������� ��|��� $ z{{=
������� �������}� � :;;] ����� ����� $ z{{;
������� ���� �� :;=] ����� "��� � :;;@
������� ^�� � :;@< ����� >������� $ z{:z
�������� [����  � :;;~ ����� \�# � :;;@
�������� ����#� �� :;~= ������� ������ $ z{{@
�������� �����  � :;;{ ������� >���� � :;;=
�������� ���$��� � :;@@ ������� ���� � :;@;
�������� \������}����� �� :;~= ������� ����  � z{{{
�������� \�����}������ �� :;<{ �#����- ����� � :;@@
�������� ��������� �� :;=; �#����- ���� �� :;<z
�������� ����� � :;@] �#����- ���� � :;<z
�������� ���� �� :;=z �#����- �����  � :;;@
�������� ���| � :;@Z ������ }�'� �� :;~~
�������� `�'�� �� :;]] �_��� ����� �� :;Z=
�������� �#���� � :;=~ �_��� `����� � z{{;
�������� �#���� � :;<{ ������ "#��� � z{::

���



��|��� ���� $ z{:z ^������� "#���  � :;;@
������� ���� � :;@< ^�|�#� ��#��� �� :;Zz
������� ��$���� � :;=; ^�|�#� ���� �� :;<z
������� ��?� �� :;~@ ^�|�#� ����� � :;=:
������� ����|� $ z{:{ ^�|�#� ��-����� �� :;~=
������� �����*#���� �� :;~] ^���'�� ���������� � z{{;
������� ��$� �� :;=: ^������ "�#�� � :;;<
������� "�� � z{{< ^���� �� $ z{::
������� ������� �� :;]~ ^�#� *_��� �� :;<@
������� ����#� � :;=; ^����� ����� $ z{::
������� ��|��� $ z{:{ ^����� ���� � z{{Z
������� >��� �� :;]{ ^����� \������  � z{:z
�������� ^�� � :;;= ^������ \��� � :;@Z
������� �������� �� :;]; ^����� "#����^��� � z{{Z
������� ���'�� �� :;]< ^_�_ >�$� � :;;]
�������_� ����� � :;;~ ^_�_ \#�$� � :;;]
�������_� ���  � z{{~ `�$��� ������ � z{{;
�������_� >����� � :;@Z `�$��� ���� � z{{;
�������_� ����� � :;@@ `��#�� \���� � z{{{
�������_� ���� � :;@@ `���� ^��� � z{{{
�������_� ^�� � z{{z `��� *#����� �� :;]z
�#���-���� "��� � :;@< `��#�� ����#� � z{{z
�#���-���� ������ � :;@< `���� �����^��� � z{{=
�#���-���� \�  � :;@; `���-�� � ��� � z{::
�#���-���� \�� � :;@= `���� [� � � :;@]
�#��� ����� � :;@z `���� ���$� � :;;{
�#��� \��-� �� :;={ `������ ����� � :;;<
�#��� ������ $ z{{@ `���� "������ � :;@]
� '�� >���?�� � :;;] `��� ����� � z{{=
� '�� �� $ z{{< `���'�� �����*#���- �� :;Z]
� '�� ��|�  � :;;] `���'�� "���� � :;<]
� '��� "#��� � :;@Z `���'�� ^���"����� �� :;~]
� '��� `�#�� �� :;@Z `������� [��� � z{{@
� ��� �����"���� �� :;~~ `������� ���� � z{{@
� ���� >�$����?� �� :;=] `������� ��� $ z{::
� ���� `��� � :;;= `����� ��|��� � z{{<
� ��� ������� � :;;< `����� ���  � :;;{
� ��� ���� $ z{{@ `����� ���� � :;@@
� ��� ����#� $ z{{@ `����� ����� � :;;;
� ��� `�'�� � :;;; `����� [��� $ z{{{
� ��� \� �- � z{{@ `����� [���� $ :;;;
� �-��� ^����� � :;@: `����� "�� � :;<;
� ���_� ���� $ z{:: `����� �� �� :;=z
� ���_� ��� $ z{:: `����� ���� �� :;={
���� ��������� �� :;<< `����� ^� �� :;<;
���� �''���?�� �� :;<= `����� `�'�� � :;@<
���� ������� � :;<< `����� �'��?�� � :;;:
�����#��� " ��� � z{{= `�����|� ������ �� :;Zz
���-��^��$��� >���� � z{{~ `�#���� "����|�  � :;;:
�����"!�-��� ��|��� � z{{: `�#���� ����� � :;=Z
^��$��� ���� � z{{~ `#'���� ������ � z{{@
^��$��� ������  � z{{~ `#'���� ������ � :;@~
^��$��� �����  � z{{~ `#'����������� ������� � :;@@
^��$��� ���� $ z{{~ `#��#�� ���� $ z{:Z

	��



`#����� ����� $ :;;= �$_'��� >��?� � :;@=
`#����� >��� $ :;;~ �$_'��� `�'' �� :;<:
`#����� ������ � :;<; �$_'��� ����� $ z{:{
`#����� >�� � :;;Z ������� ������ � :;;:
`#����� ^����� � :;;Z ��__� %����� �� :;<<
`#����� ^ � � :;@@ ���� ������ �� :;~~
` �� �����}� �� :;Z= ���� �������� � :;;{
` ��_�! `��� � :;;@ ���� ���� �� :;~=
`!� >���?�� � z{{@ ���� ��� �� :;~Z
`_���|� ��|��� � z{{= ���� *��� �� :;]]
`_��'��� [���� $ z{:z ���� ����� �� :;~]
����� ���� � z{{; ���� ����#� � :;@Z
����� \##��� $ z{:: ���� \�� � :;<~
�������! ���#�� � :;== ���� ����� � :;@]
������� >��$� � :;@~ �������_� >���?��  � z{{:
�������� ����� $ z{:: ����#�� ���� � z{{:
������ ���  � z{{: ����#�� `���� � :;@<
������ ����  � z{{: ������� ���� �� :;~<
������ �-� � z{{: ����|��>##��#��� �������� � :;@:
������ ����� � z{{: ����|��`������ ����� � :;=@
������ ������� $ z{{; ������ ������ � :;;{
��#��� �����?�� �� :;=~ ������ "���' � :;;{
��#��� ^����� � :;=Z ������ ��� $ z{{@
��#��� `�|����  � :;;] �?�� ������ $ z{{;
��#��� }����� $ :;;< �?�� ������ $ z{::
���'�� `��� �� :;== �?�� ���?� � z{{;
�|������-�� ������ � :;;@ �������� ���� $ z{::
�|������-�� [���� � :;;@ ������� �#�� � :;@~
�|������-�� ������ � :;;< ��#� ���?� � z{:{
�|������-�� ���|#� � z{:{ �#���!! ������ � :;;]
�|������-�� ��|��� $ z{:Z �#��'�� ���� � z{{=
�|����� ����� $ z{:{ �#����� ����� �� :;~{
�|����� ���� $ z{:: �#����� ����� � z{{:
�|����� `���� � z{{@ �#����� ������ �� :;~{
�|����� ���|�� $ z{:{ �#����� �'��?�� � z{{:
�|���� ��$����� �� :;]Z �#�������$_���_� ������� � :;<=
�|�#'�� \�� ���� :;;< �#�����_� ��� �� :;@z
�''�� �����'� � :;@= � �-�� ���� � z{:z
�''�� ��� � :;@] � �-�� ���?��� $ z{:z
������� \�� �� :;=< �_��'��� "�� � z{{;
�� `����� � :;;] \��-��� %���� $ z{:z
���|����� ������� � :;<z \�������� ������� �� :;<<
���|����� "���� �� :;]< \�������� `�'' �� :;~]
���|����� >���?�� �� :;<Z \�����!�� ���� � :;@:
���|����� ����� �� :;]; \�����!�� ��#��� $ z{:z
���|����� `�'�� �� :;<z \�����!�� ����� $ z{:z
��!�� ��� � :;=; \���'�� ���� $ z{{@
����� ���� $ z{:: \���'�� ^�� ���� :;@:
����� \��� � :;@~ \���'�� `���#� $ z{{@
�$_'�� ������� � :;;: \��� �����# � :;;;
�$_'�� [������ � :;;: \���#���!! "���� � :;;z
�$_'�� �?������ � :;=< \�� "�������  � z{:{
�$_'��� ����� � :;@] \�� �������>���?�� �� :;<]
�$_'��� ���'� $ z{:z \����� ����  � z{{{

	��



\����� ���$� � z{{{ }'� \�� �� :;]~
\����� ���� $ z{{{ }'� \�� �� :;~=
\����� \#���� � :;=~ }'���#���� ����������� �� :;];
\����� \##��  � z{{{ }|����_� ���� � :;@Z
\-�$!�-� ������ � z{{~ }|����_� >�� � :;@Z
\��''��� �������� � :;;= }|����_� ������� � :;@Z
\����� \����� � :;@] }�� ���� �� :;Z@
\������� ����� � :;@z }���#� ����� � z{{]
\������ ����� $ z{{; }��� ��$ � :;@@
\���� ��� � z{{= }���� ���� $ z{::
\���� "#���  � z{{~ }���'�|� ����-� $ z{:z
\���� ������ $ z{{= }����#�� *#��� �� :;=<
\���� ����  � z{{~ }����#�� ����#� �� :;=<
\#������ >����  � z{{; }����#�� ���?� � :;;:
\#������ >���?�� � z{:: }����#�� ����� �� :;<;
\#������ ��#�� � z{{] }����#�� ^�� � :;=~
\#������ ����� $ z{{; }������ ���� �� :;<z
\#������ ���� � z{:: }������ ����� �� :;<z
\#������ ����� $ z{{; }�����_� %�|� � z{{:
\#������ \��# $ z{{; }�����_� ���?�� � z{{z
\#������ \#�� � z{{; }�����_� ^�#� � z{{Z
\#����� ^��� � :;;= }�����_� �'��?�� � z{{@
\_������ ��� � :;@] }������ ���� �� :;;z
\_������ ���� � z{{{ }������ >�� � z{{@
\_������ "��� � z{{z }������� �����?�� � z{{=
\_�������������� ���� � :;<Z }������� ���# $ z{::
��?�� ����^��� � :;;< }���-��� ���� $ z{:z
������� >��� ���� :;;< }���-��� ������ $ z{:{
�����-� ^��� � z{:{ }���-��� ����� � z{:z
������� ����� $ z{{; }���-��� `�'�� $ z{:{
����� ����� � :;@: }���-��� ������ � :;@]
����� "���� � :;@: }����'!|� ������ � :;@:
����� ���� �� :;<{ }����'!|��>���� ���� �� :;<=
���$��� ���� � z{{Z }����'!|��>���� �#���� �� :;@:
���$��� ����� � z{{Z }!���$�� "����� $ z{{@
������� "����� � z{{= }!���$�� ���� �� :;@z
�#����� \##� � z{:: }!���$�� ������ � :;@Z
}��� \�� $ z{:z }!���$�� �'��?�� � :;@Z
}�����-�� >�� � :;@{ }!���$�� �#���� �� :;~<
}����� ������ � :;@= ��|�������� `��� ���� z{{:
}'� ���� �� :;~: �'�� "���� � z{{z
}'� ������ � :;@< ����#�� [�����  � z{{@
}'� ���_� �� :;=] ������� \�� $ z{:z
}'� ������� �� :;]; ����_� ������� � :;;:
}'� ������� � :;;~ ����_� �����?�� � :;;{
}'� ��������� � :;;: ����_� >�$ � :;;{
}'� >�� �� :;~] ����_� ^�� � :;@;
}'� >��� �� :;]~
}'� ��� ���� �� :;~;
}'� �� � �� :;~=
}'� ^�� � :;@<
}'� `�'�� � :;;~ ����������	��
�����������������������������
���������
}'� ��� � :;;~ ��������������
�������������������������� ������
}'� �-������ �� :;Z< ���!"#�$%%�&'�%$

	��



73�

�

 

 

Jakob surfar i Torrevieja 

 

Lätt vind i Torrevieja



#�$��%��&�	�
�''()('*+)

#�%���� �
��-�� ��
	:%��-�� #���� #�%�
���

;*;
����� �� ��� ������	
�[�


�

� �� ��� ���
�	�������
��
�� �� ��� >	������"�

%�	
� �� ��� %����
�������	����
������� �� ��� ��������������	��
[������ �� ��� >�����	�^	
���
>����
�  � ��� ����	�������
����
 �� ��� �����	
��¡���
������¢
	����¢�
 �� ��� �������
�£��	����
����� �¤ ��� ��
��	��>��

����	:&����&��%
���� ��� ��¤��¤� �	� ����!	���"� �	��������
��
� �¥� #�¤���� �	� ����!	���"� [�

��#�	���
^� ��"��
 ��¥ �	� ����!	���"� �����^�����
�	
$� ��¤ ��¤���� �	� ����!	���"� "��	
�
���

�
����
��� ��¤ %���� � �	� ����!	���"� ��������������
�¦������ ��� ������ �	� ����!	���"� ���	
�
����	�^����
#������� ��� #�¤�� � �	� ����!	���"� >����������������	

���	
��&����%��
���
�������&�
  ��¤ ��¤� �� ��
������ �^������	
�#��	
����
� � ����	��"� [�
��������
���
 � ���� �� ���¤ ����� ����
�	���"¡���
��	 �
� ¥��  ��¤�¥�� �§�
��� ��
 ��	�������"	��

�
������� �¤�� ��¥��¥ [�

�[�¡����  '��������^����
�
 �
�� ����  ��¤���  ������������������ ���$���
 �#	�
�

������ ���� ��¤ ¤¥� ��¢��[�
�¢ "������
�
�(������
� ��� ��¤�¤ � ���	
����� ��	�	�>�����^����
�(�������  ��¤ ��¤�¤¥� ���
������¤ #��
�		����

¡
�(���	
 ¥��� ���  � �(������� ������"����	
��§�
 ¥¥�¥ ��¤¤�¥� ���������� >�	���������
�����
�
 ¥��� �����¤� [�

��!��� ����
�
�������
����	�� �� ¤ ������� �����
��¡����� ���
��
�"��	�
���	�� ���� ��¤�¤�� ��¢��[�
�¢ [�

�����
���	�����  ��� ��¤���¤ *�¡��
����� ������������
���
�� ¤�¤¥ ��¤�� � ���
����� #���
�
�#���
�
����� ��¤�� >������ "��

�����	�����¤ �����������
�
����
 � ¥¥�¤ ��¤���� ���������������� ��� �����¦

���
�� �¥�� ������¥ [�

��!��¥� ��
��	��>��
��������#�
 � � ��¤���� �	�
������������ &�������������¦�

���
�� ¤��  ����¥  ��
§�
 ��  �
�	
�^����
��		� ��� ��¤�¤�¥ �¡��������
 ����	��������

�
�	�)���'  � ����
��������� ¥��� ��¤���� �����	
��� ������
����
	��

�
���	��
� ���� ��¤¤�¤¥ ��
������[������������ ��������*��¡�#�	���
������� ���¤ ���¥�� �	�!	�¦
���� �	������^����

#�����
�
������

	��



������� ¥�¤� ��¤��¥� "����)���� >�¦
���¦������
������ ��¤�� ��¥¤ � &������ >���)
�"	�����
�	���� ¥��¥ ��¤�¤�� [�������+  �	���
�
�����	
�	����   � #�¤�¤�� ���"� #�	��
�
�^����
������� ¤�� ��¤���� ���"� #����"	
����

%�����¦� ��¥�� ��¤���� %��������� [�
�������¦

%������� ����� %�� ¤�� %����������&� ��
��
 �������
%)���)� ���¤� �� ���� ������������¡�� � �����	
�>�$
%	 	 ��¤�� ������� ��
�����¤ �¡��	�����
	
���� ���  ��¤¤��¤ ��
��
��� #	�	�����
�$ ��
 ¥��� �� � ¤ ��$� �� � #��
�		������
���
� ���  �� ���¤ �	����� �����	
�"�
�
��������� ��  ��¤��¤� �����	
��¥ *��
��
 ����	
�
��� � ���  ��¥¥ � ���
����� ^���
�
�"�����^����
���
 ��� �� ���� ���"� �	� ��������
�¡
����
 � ��¥� ������  *�¡��� ^�������������	����
[�
�¡ ¥��� �����   ����
���� �	� ������>������
[�

[�� ����� ��¤���� [�

��!���� [�
����#	�
[�¢ ��¥¤ ��¤���� [������¤¤�%� ����
 ���������	!
[����� ����� � %�������
[	���� ��� [������¤
[��$� ¤��� ��� ��¥ ����
��	����� ��
 ���	��>���
[��$� �� ��¤�¤¤� ���������� "	��
�
���

�
[�� � ��� �� �¤ ¥ ���¤ '��$�
�
����	
*��	
��	 � �� ������� �§�
�� � >�
������
*�	��

� ��¤� ��¤�¥�  *�¡��� �� ���	���#	�
��*�"�������
 � ��¤¤��� ������������������ ��
��	���
 ���
��$�§� ��¥ ��¤���� ��$ '�	��
�
�#����
������� �¥   ��¤�� � ���
����� �	��������>��
� )[�¢ ���  ��¤���� ��������� &���������
���
��	¢� ���¥ ��¤ ¤ � %�������� ^���	�������
����� ���� ��� �� ������	��� �������^����
�
�� �¥�� ��¤� �� '�
 ��¤� �� ����	��"�

"����

�  �� ��¤��¤� �������� ��	���>��
"�
������ ����� ��¤���� ����
����¨ �
����������
>���
 � ������� ���
��� �¡��
��	����
>��������  ��� ��¤�¤ � %�������� �������
��
 ���
����������
�� �¥�� ��¤���� ���¥� �¡��
���������
���¡�
 ����� �����¤� �^���� �����	
���
$���

����� ¥��¤ ��¤���� %������� >�����	
��
 ���
�����  ��  ��¤�¥¥� ����
��	����� "	�����^����
������%���
�� ¥��¤ ������¤ %������%���
�� &���������
���
����� � �����¥ ��������  �¡��
�#�¡��
��¡§�
 ��� ���¥�¤ �����	
��¥ ����
��������
�		 ¡ ��¤�� ������  �		 ¡������ >�����	
�^�����
�¡ ��� ��¤¤� � �������
��¡ ����� ������	
�¡�&�¡ � �� ��¤���� ��
§�
 ��  ���	��������
������  ��� �� ���� �	�!	�¦
���� �	���"�
���	!
���	¦
�  ��� ���� � �	�!	�¦
���� &��
�$��������
�  
¡ ��¤� �����¥� [�

��!��� >�����	
��$��
�
���	   �� ��¤��¥� ��
����� ��
 "�����!�

^�
�� �� ��¤�¥ � ������¡����� �����
����¦


#�����
�
�#��	
[�����
������"��	�

	��



^�����,���� � �� ��¤���� "���	��¥ �
���������
^����� ���� ��¤�� ¥ ����
��	����� ��	�	
�
�^¡�¡
^�	������� ���¤¤ ������  �	���
��� ��������������
^����� ¥��� ��¤���� %�������� �������#��
�
,��������� ¥��  #�¤���� ������	��� #����������
��
����� ��� ��¤��¥� ���¤ �������>�$
�	����
� ��� ������� ������
�� �	���"�
�����
��

 ��� � ��¤���� �§�
��� �����	
�������
��#�	
�� ��� � ��¤ ��� ���	
���� &������
 ����
�����
� ¥�� ��¤���� ���
����� [	��)
�*�	�
��
�(�¢  ¥�� #�¤�¥�� ��
����� >�����	
����

���
¡� ���� ��� ¥�¥ ���
������ "�
��
���������
������)����  ¥¥� %��������
��
�����  ��¥ ���� ¤ ������	��¤ �
 ����	
�������
����
� �  ��  ������ ����
��^� ������ ���������^�����	!
����-����
 ���� �����¤� ��
§�
 ��� ������[��¡�
�
��  ��� ���¤�� [�

��!��� ��
 �		�����������
�	��"��
  ��¥ ���¥��� ���
������¤ *	� �
������
������ ¥��� ��¥��� "��

������
����� '����
�
�"����	
�§�������   ¤¤ ��� ��
$����¤ ������
����
�%����
#����*���
 �� �	��

#�
�� ����� �%���¥ � ������������¡���� >����	
��������
#�
��� �� �� ���¤�� ���� ��
 !	���>���
#����	��� ����� ��¤���� ���������� >�������������
#				�		§		�' ¤¤ ����
#������ ¤ � ��¤�¤�  ���"� �
	���	
���
�
#��
��� ��¤¥¥ ������� #��	��� ���
�����"����
#��
��¡ ���� ������¥ �§�
�� � �
¦�������
#�	¡ ���¥  ��¤¤��¤ ���������¤������ ��$�
 ���"	����
#������� ��� ��¤���� �.��#	
��������/� ^����>��$	
#������� ����� ��¤¤���� ���
��� ^��$�
�
�����
��������� ¤��� ��¤���� �	�!	�¦
���� ��������"���

'�$ � ��¤� ��¥¤�¥ �
!��
	��� ���	���*���

'�
��� ��� ��¥¥�� ���"� ��������	��
 
'��� ����� ��¤�¥�� %�!	������^��!	���
�� ����������"	��

'�¢�
  � '�
�"�
&���� ��¤�� ��¤��¥� ���
���� &��������^���
%�
�������� ����  %��¤��� %��  �	� �������
 ���
%�
��� ����� %���¤¥� %���� *�����"	
��
%���
� ����� %����
%��)
� ��¤�� %���¤�� %��  �¡�����������
0	� �� �� ¥� ������� ��
$����� &��������%���

"	�
�(�����
��

[�
�����������

�
 ����
���
���

�
 ����
�[��$

�	��� ������

	��



��-�:��&%
� %����$��� �$������¦���	!
� %����$��� ����	�������
¥ %����$��� �
	���	
���
�
�� %����$��� %�������*�����
�¥ %����$��� �
	���	
�������
�� %����$��� �¡��	�����
	
�� %����$��� >�
 ��� ��#	��
�¥ %����$��� �
	���	
�#	���
¥� %����$��� ���
��
�"��	�

��	
�%��
��� � � �������^����
 �  ��$	��� >	�������������
��� ��$	��� �¦�������� 
� ����� �
	���	
���
�

�¤��¤ ����� ��
 ������������
 �¤�� ����� ��������������
��¤¤� ����� ����	�������
� ��� ����� �������#����
¥���� ����� >�$�
�"����
¥��¤¥ ����� �	������^����
��¥��¥ ����� � ����

�����
��¥��¥ ����� �
 ����
�"	�


#�
���" �� � ¥ ����� ��������*��¡�#�	���
������ ����� >	������"�

�����  ����� >�	����"�
�
��¥��� ����� �������������������
��¥¤ � ����� >�
 ��� ��#	��
�� ��� ����� �����)
�#�	���
�� ��� ����� >��������
�
�� � ¥ ����� >�	����"	
��
������ ����� ^��$�
�
�������
����¥¥ ����� �����	
�"�

����¥� ����� ����	�������
��� �� ����� #�
��
�
�#����
��¤��� ����� ��������*��¡����¦

��¤��� ����� #�
��
�
�#�	���
�����¥ ����� �����������¡


���� ¤ ����� #�
��
�
�#����
������ ����� #�
��
�
���� �
�¥�¤ ¤ ����� #�����
�
�>���


>���		� �¥���� ����� �������	
��¢��
�¥���� ����� �¦������¦


������ � ��¦���� �
�����"�
�����
��� ��¦���� #�����
�
������
¤�� ��¦���� &�
(������	��

¤�� ��¦���� %	

����	����
��� ��¦���� #�����
�
������
��� ��¦���� #�����
�
�#���

�
���� ��� ��¦���� ���
 ����%�
����
��¥ ��¦���� ���
��
����

		�

�



[�� � ��� ��¦���� ��
 )
�����
"	��� ��� ��¦���� ������	
�[�


� �1¢ ��¤ ��¦���� >�����	������
��[�� � � ��¦���� ���	�����!���
�

��[�¥ � � ��¦���� ���	�����!���
�

��[��� � � ��¦���� ���	�����!���
�

��[��� � � ��¦���� ���	�����!���
�

��[��� � ¤ ��¦���� ���	�����!���
�


��� ��¦���� �¦����
�� 
*�����$ ¥�� ��¦���� >�����	����	


¥�� ��¦���� ����
 ��
�	

¥�� ��¦���� &�
(�����������

��
�
�
 ¥¤� ��¦���� �������	
�'���	�
���	�� � �� ��¦���� [�
�����������

����� ��¦���� ������������
�� ��
 ��¤�� ��¦���� ����
 �"��	�
���	 ����� ��¦���� "������ ���
%	�����[�
 �� #	�
� 	 ��������*��¡�#�	���

¤� 2		�� ���	�����!���
�

¤� 2		�� ���	�����!���
�

¤¤ 2		�� ���	�����!���
�

 � 2		�� ���	�����!���
�

�� 2		�� ���	�����!���
�


¤�� ��� � [��
���[�� ���
� ��� � &�������
 �^����

�%��
�%��
�������
��� ���¥��� [����
 �����"� ���	�����!���
�

������ ������¤ [������� �  �	�$���"	����
�

������� ������¥ [$	� ����%� �����"	��

�(�� 	� #����¤¥ �(�� 	�����&� ��������*��¡����¦

���������� ������¥ ����� '��)
���
���
��"��*����
 ���¥��� ������3 ���	�����!���
�

�����
� � �����¤� ������������� �
���������
�������!������ �� � � #������ �������
�£��"���

�������� ����� ¥ �������� ������������¦�

�������� ������� �������� �$���	�������
�������%� ����¥�� �������%� �	������^����
���������3 ����¤�  ���������3������� 
�	�	
�� ������¤ �	�	
�� #�
��
�
�#�	���
%�
�� >��¤��¥ ��
	������ [�
���������"	��

%����
 %�¥��  %���	������ >�����	�^	
���
���
 �����¤¥ ��
	���� �������������

[�
���¡ ��¤�¥�� [�����
�����^��
�	� �	��
"� �[	���
*	 ����
 ���� ��
	���¤ %����
�*����!
*��©�� #�¤�¤�� �	� ������� #������
��

�������
*�"��*����
 %�����¤� ������3 ���	�����!���
�

��
��'����� � ����[���	
���� ���	�����!���
�

��¡��"��
 ����¤ � ��
 ��
��� � ������¥ �(�� 	������ ��¢�����	�!
�
�� ���¤��� ������¤ � �����4�����	
���
"����� �����¤� [�����
��¤� "���������	

��
 !	���#	�

*	� �
��������

	
�

�



	��

"�
�� ������� ��������¤�� *�����
�"	��

>��$� ������  ����
	����� �����������	
>��� ��¤�¤�� �	�	
������%� [����
����^���
>��3�' #�¤ ��  ���	
�����/¤�� � ����

�"	��

>���
�
 ��¤��� �	�	��"�
���
���� #�¤¤¥�  ��
	��  � �$��
���������¦

��

�� ���¤��� ��������� "	��
�
���

�
������ ����� � ��������¥��	�� &� �	���������
�	
� ������� ����������� ���������[�� ���
������ �� �� ����������	
������ #�����
�
�#��	
�	��
��� #�¤���� ���	
�����/¤��� ��
 ��
��	
����� ���¤��� ����������� ������4 ���
����1
� ��¤�� � �	�
����� [	��)
�*�	�
�����
�� ��¤�¤�¤ ��������¤�
�������� ��� �¥  ����1������[ ����	
�
�>�����
#�¦ �����¥� ��������������
&������ �� �����¤¥ *���
��&������ �� #�
��
�
�#�	���
0	��
 � �� ��¥ 0�����
� ¤������*��� ��������*��¡���
�
��� ������
����� �������>�$
��� ����¥�� ���#���� �	��� ������
��� �����¤� �(�� 	���¤ &� �	��������
��� ����� � ��������� �����)
��	����
��� ���¥�¥� ������¤��� >	������"�

��� ��� �¤� ����[���	
��¤��� ��
 �		������

����������	��
�����������������������������
���������������������
�
��������������������������� �������!"#�$%%�&'�%$�

�$������¦���	!

� ����

�����



80�

�

Kalendern 2013

Klubbverksamhet
Invigning av Harrys Paviljong, 20.7. ca kl. 15-17
Pavens 100-års dag med Kräftskiva, 10.8 kl. 19 

Amiralshamnen
Skrovbesiktning 20.4 kl. 12-14
Sjösättning 24.4 kl. 16, stora och små båtar
Skrovbesiktning 4.5 kl. 10-14
Sjösättning 4.5 kl. 12 - stora båtar
Sjösättning 5.5 kl. 8 - små båtar
Skrovbesiktning 5.5 kl. 12-14
Sjösättning 18.5 kl. 7- stora båtar
Sjösättning 19.5 kl. 8 - små båtar
Amiralshamnstalko 25.5.2013 kl. 9 

Kappsegling
Första onsdagsseglingen 22.5 kl. 18
Open Grand Opening, 25.5 kl. 13
RRegatta 12mr,8mR,6mR,5m,& 5.5m Class Racing &Party, 15-16.6
Valkyria Cup, 20-21.7 kl. 9-17
Pentala runt 11.8.
Mamm- och pappsegling 11.8

Juniorkalender
Rankinggrupperna, 2.5-27.6 kl. 17-20 
Zoom-gruppen, 2.5-27.6 kl. 17-20 
Måndagsgruppen, 6.5- Måndag, 24.6 kl. 17-19
Regionalgruppen , 7.5-25.6 kl. 17-20
Kadettgruppen 8.5-26.6 kl. 17-20
Kadettgruppen våren 2013
Tävlingsläger 11-13.6 kl. 9-17
Valkyrialäger, 18 -19.7 kl 10-16
Baltic Opti Clinic 2013, 5-8.8 kl 10-15

Seglingskurser för juniorer
Nybörjar- och fortsättningskurs I, 3-7.6 kl. 10-16
Nybörjar- och fortsättningskurs II, 17-20.6 kl. 10-16
Nybörjar- och fortsättningskurs III, 24-28.6 kl. 10-16
Nybörjar- och fortsättningskurs IV, 29.7-2.8 kl. 10-16
Nybörjar- och fortsättningskurs V, 5-9.8 kl. 10-16

De nyaste uppgifterna i kalendern finns på ESF:s hemsida �
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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 045-203 55 20 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
Träningsnämnden Tuomas Tenkanen 050-553 49 80 tuomas@tenkanen.com
Kölbåtsnämnden Freyr Riska 0400-447 225 freyr.riska@postremo.fi
Isjaktsnämnden Bengt Enoksson 050-512 09 64 m.welin@suomi24.fi

Lasse Ingvall 0500-451 975 lasse.ingvall@kolumbus.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
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