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AKTIA VISA PLATINUM  
– EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT

Samtalspriser till nummer som börjar på 0102: från fast linje 8,35 cent/samtal  
+ 6,00 cent/min., från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min.

*Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank Abp 
fungerar som ombud.

**Kortet kan bli ditt förutsatt att du har en årlig inkomst på 60 000 euro och är 
minst 18 år gammal. Bekanta dig med villkoren för Aktia Visa Platinum-kortet, 
Priority Pass-kortet, egendomsförsäkringen och resenär- och resgodsförsäkrin-
gen på adressen www.aktia.fi

Aktia Visa Platinum är ett kort för dig som uppskattar hög kvalitet och 
marknadens högsta servicenivå. Förutom kortets vanliga egenskaper 
får du:

Priority Pass som ger dig tillgång till världens mest omfattande  
nätverk av flygplatslounger.

Conciergeservice med vilken du enkelt beställer biljetter, bokar 
bord på restauranger och skickar hem blommor var i världen du 
än befinner dig.

Omfattande resenär- och resgodsförsäkring* som också täcker  
din make eller sambo och dina barn som är med på resan.

På Aktia Bank får du kortet för max. 20 euro/mån.** Fråga mer på tfn 
010 247 010 eller bekanta dig med kortet på www.aktia.fi.

Aktia Bank Abp, Esboviken, Esboviksgatan 1, 02320 Esbo
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Sommar och segling snart här

De mest aktiva seglarna börjar redan polera på sina båtar. Snart sätter vårens sjösätt-
ningar igång och därmed börjar seglingssäsongen. I år firar vi också Amiralshamnens 
30-årsjubileum. Därför finner du mer bilder än vanligt av Amiralshamnen i årets  
Vårinfo. 

Kölbåtsnämnden och tävlingsnämnden har fördelat sina uppgifter på nytt. Läs mera 
om detta senare i info. I amiralshamnsspalten kan du läsa om hur Amiralshamnens ju-
bileum ska firas och förbättringar som kommer att göras i sommar. 

Tävlingssäsongen kommer också att vara aktiv som vanligt. ESF står bl.a. värd för 
Opti FM 2014. 

Arbetet med att aktivera fler juniorer och väcka intresset för segling fortsätter. I maj 
kommer flera skolklasser att få prova på segling. Flera seglingskurser kommer också 
att arrangeras med målet att även i framtiden ha lika duktiga seglare som nu.  

Heidi Tenkanen berättar i Vårinfo om sina erfarenheter från sin nio år långa 
seglingskarriär. Vi får också läsa om Jakob Eklunds seglingsäventyr i Oman. Finn 
Eriksson bjuder oss på en mycket speciell skattjakt – nämligen i våra årsböcker från 
början av 1900-talet fram till 2000-talet.  

Vad är väl ett info utan en långfärdsberättelse? Bjarne Karlsson gjorde flera långfärder 
sommaren 2013, en atlantöverfart som vi får läsa om här och en medelhavsseglats som 
han får berätta om i Höstinfo. Utöver dessa seglatser gjorde han också en seglats till 
Bornholm.  

Goda vindar!  

Pippi 
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INFO-redaktör sökes! 

Pippi kommer att avgå som info-redaktör efter Höstinfo, därför söker vi redan nu en 
ny redaktör för info.  Om du tycker om att genomföra projekt, skriva och redigera tex-
ter, har ett gott språköra och gärna vill utveckla ESF:s info som nu utkommer två 
gånger per år, så ska du kontakta Pippi.  Blev du intresserad av uppdraget? Jag svarar 
på frågor och kan berätta mer om arbetet. Ring eller maila mig, Pippi Sandås, 040 
7387842 eller eva.sandas@gmail.com . 
�

�

�

Registrera dig på hemsidan www.esbosegelforening.fi!�

� Du hittar blanketter av olika slag, bl.a. båtanmälan och hyreskontrakt för brygg-
plats samt anmälan om adressändring.  

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

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

Har du flyttat? 

Kom då ihåg att per e-mail göra en adressförändring till föreningens kansli, 
kansli@esbosegelforaning.fi, eller ring 045 1227621 (vardagar 10-12).  
Den allmänna adressförändringen som du gör på posten kommer inte automatiskt till 
ESF. 
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ESF-Funktionärer 2014

Styrelsen Kölbåtsnämnd

Lauri Tukiainen, kommodor Joachim Kurtén, ordförande
Freyr Riska, I vicekommodor Tom Finell
Mark Musgrove, II vicekommodor Claes Forsén
Viveca Mentzer –Ekholm, sekreterare Magnus Forsén
Claes Forsén, ekonomi Jonas Geust
Johan Bäckström Jan-Erik Holm
Lars Ingvall Kalle Lindfors
Antti Järvi Joakim Majander
Mikael Winqvist Pekka Mattila
Stefan Sandås Nils Rostedt
Kim Weber Martin Stude

Stefan Sandås
Revisorer Teddy Weber
Martin Baltscheffsky
Peter Köhler
Bengt Rosstedt, suppleant
Dick Wikström, suppleant

Tävlingsnämnd Sjösäkerhetsnämnd

Jan Kolster, ordförande Lars Ingvall, ordförande
Tom Finell Magnus Forsén
Claes Forsén Pekka Hohtari
Magnus Forsén Kaj Mattsson
Joakim Majander Henrik Vilén
Pontus Karlemo Jonas Vilén
Tore Kindstedt Henrik Wegelius
Bettina Lemström Niklas Wärnhjelm
Pekka Mattila Peter Öström
Rabbe Sjöblom
Teddy Weber  
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Juniornämnd Amiralshamnskommitté

Antti Järvi, juniorchef Stefan Sandås, ordförande
Erica Bäckström Johan Bäckström 
Mikaela Kolster Jonas Geust
Ville Laine Karl Lindfors
Bettina Lemström Rauno Nyblom
Mikael Winqvist Henrik Vilén

Pentalakommitté Juniorledare/-tränare

Mark Musgrove, ordförande Erica Bäckström
Finn Eriksson Lynn Bäckström
Rabbe Sjöblom Anton Eklund
Mikael Blom Mikaela Kolster

Axel Mesterton
Förtjänstteckenkommitté Victor 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 Emilia Winqvist
Tore Kindstedt
Maje Welin Webbansvarig

Viveca Metzer-Ekholm

Kansli ESF-Info

Peter Holm Eva Sandås
�
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ESF:s styrelse 2014 

Stående: Freyr Riska, Lars Ingvall, Johan Bäckström, Mikael Winqvist, Antti Järvi, 
Mark Musgrove och Stefan Sandås.  
Sittande: Kim Weber, Claes Forsén, Viveca Mentzer-Ekholm, Lauri Tukiainen
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Juniorspalten 

Kort om nya juniorchefen Antti Järvi 

Familjen Järvi flyttade till Sököudd 2006. Jag, Antti, blev medlem i ESF 2007 och har 
varit medlem i juniornämnden sedan 2010. Jag har varit föreningens gummibåts-
ansvarige sedan 2011 och OC (ordförande i organisationskommittén) för Opti FM 
2012 och Opti Lag FM 2013. Mina barn säger att jag inte är kappseglare utan att jag är 
långfärdsseglare. Kan så vara, men i alla fall har jag tävlat i onsdagsseglingar med 
båten Ann-Marie (en Fenix från 1986) och också prövat på onsdagssegling i 606-
klassen, någonting som jag kan rekommendera åt alla. 

Efter Tuomas Tenkanen och Bettina Lemström är juniorärendena i jättebra skick. 
Tuoppi var min första kontakt till juniorsegling i ESF och med Bettina har jag jobbat 
mycket under de senaste åren. Jag vill tacka båda för allt de har gjort och försöker för 
min del utveckla juniorverksamheten vidare med hjälp av Tuoppi, Bettina och alla 
andra aktiva föräldrar, superbra tränare och ivriga seglare.  

I sommar 

Den här våren har vi fördubblat antalet platser i våra seglingskurser. Det betyder 
mycket jobb för tränarna och stora satsningar i utrustning, t.ex. behövs två nya 
gummibåtar. Vi börjar marknadsföringen av kurser genom att ta ut alla årskurs 3 
elever från Mattliden och Finnå skola på vattnet i maj. Senare ska också Mårtensbros 
åk 3 få provsegla. Kurserna börjar i juni och anmälningen har redan öppnats på 
hemsidan.   

Då våra mer erfarna seglare kommer hem från vårturnén, som går till Stenungsund och 
Garda, sätter vi i gång med vattenträningen här.  Kvaltävlingarna till VM, EM och NM 
är redan i maj och efter kvalen fortsätter tränings- och tävlingssäsongen med ranking-
serien och kadettserien. 

Säsongens höjdpunkter kommer att vara vår traditionella Valkyrian Cup i juli och Opti 
FM i augusti.   

Valkyrian Cup för Optimist- och Zoom8-seglare arrangerar vi veckoslutet 19-20.7. 
Om du kan hjälpa till med arrangemanget, så tag kontakt med Bettina Lemström, 040 
5518661, bettina.lemstrom@suomi24.fi 

Opti FM-veckan börjar med Baltic Opti Clinic för toppseglare i samband med finska 
optiförbundets och ESF:s  FM-storläger på Pentala. Själva FM-tävlingen går av 
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stapeln från 7 till 10 augusti. Om du kan ställa upp med hjälp i de här arrangemangen 
så tag kontakt med mig, 0400 606045, antti.jarvi(ät)elisanet.fi 

Min vision är att vi även i framtiden ska vara lika framgångsrika som vi är just nu 
(tack Jakob, Saara, Emmi, Sam, Victor, Anton, Monika, Heidi och Tuula!) men också 
att ESF ska kunna erbjuda aktivitet för juniorer på alla nivåer. Jag vill även fortsätta 
med aktivering av föräldrarna (t.ex. pasta&vin utan barn i Harrys). Det finns så många 
roliga saker att göra här! ESF har starka traditioner och ett utmärkt rykte att vårda men 
det betyder inte att vi inte kan ha roligt. Tvärtom!   

Antti Järvi 

 

Antti packar trailern för resan till Stenungsund (Foto  Bettina Lemström) 

ESF Vinterturné 2014 
 
Igen i år tränar och tävlar ESF:s juniorseglare runt om i Europa under vintersäsongen. 
I januari deltog ESF:s Optiteam för 5:e gången i rad i International Optimist Trophy 
Ciudad de Torrevieja. Den tre dagar långa hårdvindsregattan avslutades fint för ESF:s 
del då Jakob seglar hem en 3:e plats bland dryga 300 andra optiseglare. Turnén fortsät-
ter ännu i vår med läger- och regattaevenemang i Stenungsund, Sverige samt i Garda, 
Italien. 
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 Mussanah Race Week i Oman 11-16.3.2014 
Text: Jakob Eklund 
 
Mussanah Race Week ordnas årligen i Oman och seglas i optimist, Hobie Cat och La-
ser. Omanska seglarförbundet ville höja nivån på regattan i år och bjöd in 20 seglare 
från olika länder. Klubben har köpt 50 nya optimistjollar som utlänningarna fick låna. 
Man skulle hålla reda på sakerna noga, för en tappad vimpel måste man betala 25 €. 
Jag blev inbjuden för att jag vann FM i optimist i fjol. Jag reste med inbjudna ryssen 
och esten, och två andra finländare och en tränare. Vi flög från Finland klockan elva 
på morgonen och flög först till Istanbul i Turkiet, sedan till Bahrain där vi mellanlan-
dade i 1 timme men vi steg inte ut ur planet. Sedan flög vi ett 1,5 timmes flyg till 
Muscat i Oman. Vi var framme klockan 5 på morgonen nästa dag. Från flygfältet blev 
vi upphämtade av en person från segelklubben som förde oss till klubben. Klubben var 
på ett hotellområde som var ingärdat. Utanför hamnen var det bara öppet hav och det 
blåste varje dag utifrån havet.  
Vi bodde i en lägenhet för hotellpersonal. Det var 7 km till närmaste butiker eller stad. 
Vi skulle också äta där personalen åt och inte på hotellet. Som morgonmål fick vi ris, 
kött och höna. Som lunch fick vi ris, bröd, kött och höna. Och som middag fick vi 
samma men med lite frukt till. Efter att vi hade ätit i personalmatsalen flera gånger 
började vi ibland gå till hotellets buffé eller lagade nåt själva. Vi bodde i samma lä-
genhet med dansken, tysken och irländaren. De kom också samtidigt med oss för att 
äta och gå till butiken.  
Vi tränade i fyra dagar, två dagar tränade vi själva och sedan var det två dagars läger 
som engelska tränargurun Chris Atkins höll. Sedan var det tre dagars tävling. Vi trä-
nade bara fartkörning på lägret och man skulle vara parvis och mitt par blev en grek 
som var femte i optimist VM i Garda 2013, greken vann också sedan hela regattan.  
Det var lätt vind på morgonen och när det blev varmare ökade vinden också. Vi hade 3 
seglingar varje dag och vi kom ganska tidigt i land. Efter seglingarna gick vi till hotel-
lets utepool och simmade. Man kunde också simma i havet. En kväll var det en tradit-
ionell kamelmiddag, man fick ris och höna och några lokala efterrätter. Man fick 
också rida på kameler.  
Jag blev tredje i regattan och prisutdelningen var festlig och där var höga personer 
som var traditionellt klädda med ett svärd också. Det gick ganska bra för finländarna, 
Elias från HSS blev andra. Det var fint och soligt väder, ungefär mellan 27-30 oC, 
vattnet var saltigt och omkring 24 oC. Sista dagen blev det storm och det kom små 
regnskurar men det gick snabbt över. Det blixtrade också. Det var fjärde gången det 
regnade på hela året i Oman och det var ovanligt att det hade regnat så många gånger.  
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          Jakob stagvänder (Foto Mussanah Race Week) 

 

 
Kamelerna på middagen (Foto Jakob Eklund) 



�������	�
�����	�����
�������	�
�����
����������������

�����
	
������	��
	���
�����

��
��
�������
�������������
�����
����

������
�
������
��
����
�
������
���

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

)����
 
 ������
*�+��	
 
 ������
 �
 
 
 ������
��������	
��������	�
�

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

�����������

���&'#������(��)��*�
���*����(��)�+#*�
����,�,�����-�.�,��'-�,�+��

,����-.
��������	�
�

��������������



14�

�

Amiralshamnsspalten 

Det har i år gått 30 år sedan Amiralshamnen togs i bruk. Det här kommer vi att upp-
märksamma under veckoslutet 24-25 maj i arbetets, firandets och kappseglandets 
tecken. Lördagen den 24 maj börjar vi med det sedvanliga vårtalkot. Under eftermid-
dagen kommer bastun att vara varm. På kvällen firar vi 30-årsjubiléet med samvaro i 
hamnen. Det kommer bl.a. att finnas möjlighet att grilla, umgås, lyssna till berättelser 
från de “som var med då det begav sig” och kanske till och med ta en svängom på 
bryggan. På söndagen den 25 maj seglas Grand Opening som på ett passligt sätt full-
bordar festligheterna. Mera detaljer kring jubileumsveckoslutet kommer närmare på 
hemsidan och på anslagstavlan. 

Utvecklingen av Amiralshamnen fortsätter kontinuerligt med visionen att bygga ett 
seglarcentrum med förutsättningar att ordna större tävlingar och regattor. Som ett led i 
detta kommer vi denna sommar att påbörja upprustningen av stranden mellan sjösätt-
ningsrampen och betongkajen. Esbo stad har gratis gett, för dem obehövliga, ponton-
bryggor åt ESF. En brygga kommer att förankras längs med stranden och ger då möj-
lighet för tillfällig förtöjning, något som är en bristvara bl.a. för följebåtar i samband 
med jolletävlingar. I samma veva ges också själva strandlinjen innanför den nya bryg-
gan en ansiktslyftning, genom att täcka sprängstenarna med vackrare material. Den 
andra pontonbryggan förankras i sommar tillfälligt längs med bastustranden. Den pla-
ceras och installeras slutgiltigt 2015, detta för att sprida ut investeringskostnaderna.  

Stefan Sandås 

Amiralshamnstalko 2013  (Foto Stefan Sandås)
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Kölbåtsspalten 
 
Den gångna vintern fördes långa diskussioner inom kölbåtsnämnden (och i tävlings-
nämnden och styrelsen) om arbetsfördelningen mellan de olika nämnderna. De flesta 
var eniga om att det inte är ändamålsenligt att lättbåtarnas kappseglingar behandlas i 
en nämnd och kölbåtarnas i en annan. En sådan arbetsfördelning resulterar i dåligt 
samarbete och brister i informationen om t.ex. evenemang på Paven, i Amiralshamnen 
etc. 
 
Därför har vi nu beslutat att all kappseglingsverksamhet koordineras i tävlingsnämn-
den (tidigare seglingsnämnden, kappseglingsnämnden), medan kölbåtsnämnden jobbar 
för främjande av kölbåtssegling och kölbåtsseglarnas intressen på bredare front. 
 
Följande punkter beskriver kölbåtsnämndens verksamhet i fortsättningen. Verksam-
heten syftar till att 

1. förbättra sammanhållningen och öka trivseln för kölbåtsseglarna 
2. främja kölbåtsseglarnas allmänna intressen inom ESF 
3. ordna seglatser (inte kappseglingar) såsom t.ex. eskadersegling (t.ex. Porkala el-

ler Sveaborg)  
4. ordna service och tjänster enligt önskemål och resurser (t.ex. bottentvätt) 
5. samarbeta med Amiralshamnskommittén, Pentalakommittén och juniornämn-

den. 
6. ordna programaftnar och tillställningar för kölbåtsseglarna (t.ex. onsdagsträffar 

och resor till intressanta platser) 
7. ordna skolning (t.ex. VHF, brandsläckning, första hjälpen, kölbåtskurser, start-

kurser etc.) 
8. främja kölbåtssegling på lång sikt (juniorer, nya medlemmar etc.). 

 
Kölbåtsnämnden har fått ett antal nya medlemmar samtidigt som Freyr Riska och 
Lasse Ingvall avgår efter att ha tjänat nämnden förtjänstfullt i många år.  
 
Nämnden tar gärna emot förslag och önskemål, framförallt sådana där den som kom-
mer med förslaget också själv är villig att hugga i och arrangera. Inget händer av sig 
själv. Föreningen utvecklas endast med frivilliga insatser av oss alla. 
 
Seglarvårhälsningar, 
 
Joachim Kurtén 
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Tävlingsnämnden 

Tävlingsnämnden fungerar som ett koordinerande organ för de olika klassernas intres-
sen samt för att koordinera resurser, kontakter och kunskap för arrangemangen. 
Nämnden består av klassrepresentanter som samarbetar inom och utom föreningen 
med kontakter till den egna klassen. Tävlingsnämndens medlemmar samarbetar med 
Segling och Båtsport i Finland, SBF, beträffande Jury-, RC-skolning och annan skol-
ning. Medlemmarna medverkar också aktivt i föreningens tävlingsverksamhet.
 
Tävlingsnämndens uppgifter 

� Budgetering av verksamheten 
� Kappseglingsprogrammet: Sammanställer klassernas önskemål om tävlingar re-

dan på hösten. Programmet föreslås för styrelsen för godkännande. Tävlingarna 
i sig sköts av respektive organisationskommitté för tävlingen i fråga. Ofta ingår 
medlemmar från tävlingsnämnden i någon funktion. 

� Onsdagsseglingarna: Fastslår orderbrev för Onsdagsseglingarna, bemannar ons-
dagarna, sköter dokumenteringen etc. 

� Koordinerar interna kappseglingar 
� Bistår organisationskommittéerna med planering av tävlingar 
� Samarbetstävlingar: Utser föreningens representanter i samarbetstävlingar 

(Hogland Runt, Pentala Lys Regatta) 
� Tävlingsmaterial och utrustning 
� Kappseglingsunderstöd: Sammanställer förslag till utdelning av kappseglings-

understöd på basen av ansökningar, samt sammanställer förslag om utbetalning 
på basen av redovisning 

� Ordnar regelkvällar, arrangörsskolning mm. t.ex. om säkerheten inom kappseg-
ling 

� Är föreningens kontaktlänk till SBF i regel-, arrangörs- och andra kappseglings-
intressen 

Jan Kolster
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Besiktningar 2014 

Skrovbesiktningar ordnas i Amiralshamnen 26.4, 3.5 och 4.5. kl. 12-14.  
Skrovbesiktningen sker på land före sjösättningen. 

 
Följande båtar ska skrovbesiktigas 2014 

Andersin, Frej Scarabé III Sederholm, Tom Giovanna
Behm, Petteri Pädäbåten Sjöberg, Stig-Olof Käringen
Bäckström, Lars Tati Snell, Erkki Pippe Quick
Tapper, Nordström Ettan Stenman, Jakob Aureola
Enari, Mikael Luna de Lunes Söderblom, Jan Ingrid
Enari, Mikael Kolumbus Tenkanen, Tuomas Wave Rider
Fellman, Niklas Coronet 21 Tenkanen, Tuomas Coronet
Gärkman, Johan Junia Thibblin, Anne-Marie Gra´pa
Hägerström, Carl Samantha Tiilikka, Mikko Annika
Ingström, Jesper Venez Tukiainen, Turo Rivaia
Kirkpatrick, Barbro Tee-Chee Tukiainen, Turo Fleur de Sel
Kirkpatrick, Barbro Alexia Viljanen, Iiro Merimari
Krogell, Lasse Arwen Wegelius, Henrik IdéFix
Liljelund, Tom Andante Wegelius, Henrik Maria Delanta
Lindblom, Emil Sara Westerlund, Peter Shamu
Möller, Roland Venetta Westerlund, Peter Sunshine II
Nyman, Trygve Matea Widholm, Claes Aquador 25
Peltola, Olli Iloxi Wilkman, Clara Hoppsan
Schildt, Risto My Williams, Christian Osprey  

 

Grund- och årsbesiktningar ordnas i Amiralshamnen, måndag 19.5, måndag 2.6, tis-
dag. 3.6, måndag 9.6, tisdag 10.6, måndag 16.6 och tisdag 17.6. 

Grund- och årsbesiktningar på Paven, onsdagar 4.6, 11.6, och 18.6  på kvällen enligt 
överenskommelse med Henrik Vilén. 

Andra tillfällen enligt överenskommelse med besiktningsman. Pris € 20,-.  

Lasse Ingvall 
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DN-nytt 

2014 har det i Finland seglats 3 rankingseglingar och FM. ESF:s tävling seglades den 
25–26.1 på Pickalaviken. Seglarna berömde arrangörsföreningen för att det fanns till-
räckligt med funktionärer, något som de inte är bortskämda med. I det tröga och luriga 
föret lyckades Benko komma på en andra plats. 

FM seglades den 22–23.2 på Pyhäjärvi i Säkylä. Lördagen började med svag vind som 
ökade under dagen. Hastigheterna var helt enorma under de sista seglingarna på lörda-
gen och på söndagen blåste det ännu mera. Styrmeden ville inte hålla greppet i det 
snabba föret, vilket betyder att man måste iaktta en större försiktighet för att det skulle 
vara någorlunda tryggt att segla. Jonne Pettersson från Vasa blev ny finsk mästare, och 
Benko som inte seglat i så här snabbt före på flera år var lätt ringrostig och slutade på 
en 13:e plats bland 25 deltagare. 

Benko Enoksson, L9 

 

 

                          

 

             

Välkommen till ESF Lady Sail med 606-båtar lörda-

gen den 23.8.2014!

Information om evenemanget hittar du på ESF:s hem-

sida/Kappseglingar/Öppna tävlingar och på  

facebooksidan ESF Lady Sail. 

Lasse Edelmanns minnespris  

Pokalen donerades på vårmötet 2014 
till ESF av Kim Weber.  Pokalen 
”Lasse Edelmanns minnespris” ska 
ställas upp i 606-klassen, där Lasse 
Edelmann var aktiv. 
”Lasse och jag vann pokalen som ju-
niorer i Vingbåt åren 1961,1962 och  
1964 och sen dess har pokalen stått på 
min hylla”, berättar Kim. 
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Freyrs spalt 

I den här spalten kommer jag att berätta om vad Segling och Båtsport i Finland 
(SBF), d.v.s. förbundet, sysslar med och vad förbundet gör för sina medlemmar. 

För mången medlem är SBF en avlägsen organisation. Förbundet bjuder dock sina 
medlemmar på en del direkta fördelar som t.ex. en olycksfallsförsäkring. Indirekt 
samarbetar SBF också med vissa myndigheter med avsikten att bevaka medlemmar-
nas intressen. Just nu försöker vi få vissa myndigheter att inse att det är idiotiskt att 
kräva att man alltid skall ha flytväst på sig ombord på en båt, även då man sover!�

Vad gör vi annat på förbundet? Vi planerar träningsverksamheten för de olika nivåer-
na av kappseglare. Bl.a. har förbundet i samarbete med ESF kunnat ordna en s.k. 
NOV-tränare för Monika Mikkola (nuorten olympia valmentaja; olympisk tränare för 
unga). En NOV-tränare jobbar m.a.o. med seglare som har potential att utvecklas till 
olympiska seglare. NOV-tränarna utses av olympiska kommittén. 

Inom förbundet finns det ett antal kommittéer som behandlar ärenden som berör seg-
ling och båtsport. Av förekommen anledning koncentrar jag mig endast på segling. 
Vi har en kommitté för långfärdssegling och en för toppsegling (VHT= valmennus- ja 
huippukilpapurjehdustoimikunta). Med toppsegling avses landslagssegling. Kommit-
tén leds av tammerforsaren Rikard Bjurström. Den här kommittén samarbetar också 
med Internationella olympiska kommittén.  

Barn- och ungdomsverksamheten har en egen kommitté ”Lanu” (lapsi- ja nuorisoto-
iminta) som leds av Borgåbon Hannu Hoviniemi. 

Den största kommittén inom förbundet som har med segling att göra är kappseglings-
kommittén, enkelt kallad KPT (kilpapurjehdustoimikunta). Till den här kommitténs 
ansvarsområden hör klassförbundens verksamhet, all träningsverksamhet som ovan 
nämnda VHT inte sköter om, därtill även kappseglingsarrangörerna och handikapp-
seglingen.  Joakim Majander representerar ESF i sektionen för klassförbunden medan 
Erica Bäckström är ESF-representant i sektionen för träningsverksamhet. Underteck-
nad blev i november 2013 vald till ordförande för KPT och därmed även till medlem 
i förbundets styrelse. 

Att i denna spalt redogöra för övriga intressanta åtgärder som SBF sysslar med, tar 
för mycket utrymme så det blir mera nästa gång. 

Freyr Riska 
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Avgifter 2014  

Båtavgift (för registerhållning, besiktning, etc.) 

Kölbåtar och registrerade motorbåtar 25 € 
Jollar  0 € 

Extra besiktningsavgifter 
Extra besiktningsavgift på 20 € betalas om besiktningen sker på annan plats eller tid 
än standard. 

Båt som besiktigas efter 30 juni faktureras besiktningsavgift € 50 + eventuella färd-
kostnader som betalas till direkt till besiktningspersonen. 

ESF-nyckel  
Pant 40 € 

Sommaravgifter 

Initialvgift för ny medlems första båt:  Två gånger brygghyran 

Brygghyra för kölbåt i Amiralshamnen 50 € + (bredd x 76 €) + (LOA x 11.5 €) 
Brygghyra på Pentala för 606:or 100 € 
Båt som använder kran 200 € 
Trailer med eller utan båt 50 € 
Lättbåt, jolle 25 € 
Tillf. båtplats för i ESF inskr. båt per dygn 5 € 

Vinteravgifter 

Initialavgift för ny medlems första båt:  En gång vinterhyran 

Kölbåt, 606, båt på trailer  90 € + 2,4 €/m2 (LxB) 
Enbart trailer  50 € 
Enbart mast  50 € 

 Inskrivningsavgift Årlig medlemsavgift 
Senior 120 € 120 € 
Maka/make/sambo 60 € 60 € 
Yngre senior 60 € 60 € 
Junior - 40 € 
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Heidi och nio år av segling med Laser  

Text: Heidi Tenkanen 

På vintern 2013-2014 bestämde jag mig för att sluta segla Laser på toppnivå. Jag bör-
jade segla Laser år 2005 då med riggen Laser 4.7. Programmet var redan då fullt med 
resor utomlands. År 2005 var jag 13 år gammal. I de här nio åren ryms det mycket 
fina minnen, men också många timmar av hårt arbete. Alla vet att segling är mycket 
roligt när vädret är fint eller man får super-resultat. Den tuffa sidan är då det är för 
tungt eller resultaten blir dåliga.  
När jag började i Laserklassen visste jag inte alls vad det betyder att segla en olym-
pisk klass. I juniorerna kunde man klara sig fint med bra teknik och bra taktik. Men i 
kvinnornas serie har alla bra teknik och de är duktiga på att fatta taktiska beslut. Då 
börjar fysiska egenskaper påverka seglingen allt mer. Då jag var yngre var jag i 
ganska dålig fysisk kondition. Med fysiken har jag jobbat mycket. Jag var inte klar 
med fysiken ens då jag bestämde mig för att sluta. Fysisk träning är något man lär sig 
att njuta av även när det är tungt. Ibland skulle man ändå inte orka göra två intensiva 
träningar per dag.  
Med en lite dålig fysik var jag ändå ganska duktig i Radialklassen. Jag tycker att ett 
bra team är det viktigaste för att man skall orka resa runt jorden i många år. Jag har 
samarbetat ganska mycket med Tuula men före det, då jag var junior, reste vi med 
andra finska seglare.  
Då seglingen började bli professionell var vi redan så gamla att även om pappa eller 
tränaren ville hjälpa så var t.ex. logistiken något som Tuula och jag tog hand om 
själva.  
Det innebär ganska mycket. De sista åren hade vi en ganska bra arbetsfördelning. 
Båda letade efter billiga flygbiljetter med fiffiga byten och flygtider. Det är ganska 
svårt att hitta sådana biljetter som passar idrottarens budget och rytm. Vi var noga 
med att hinna sova tillräckligt mycket. Om vi åkte med bil bokade jag biljetter till fär-
jan och planerade rutten och övernattningsställena. Tuula letade efter logi. Hon är ex-
pert på det. På min önskelista fanns alltid ett eget sovrum. Om jag mins rätt hade jag 
eget rum endast en gång (på nio år). Det är trevligt att ha sin syster med på resorna 
men ibland är det tungt också och man behöver eget rum.  
Något som var väldigt hårt för mig var att resorna blev längre. När vi var yngre var 
resorna typ en vecka och vi seglade två gånger per dag och när lägret var slut var det 
roligt att resa hem igen och vila. Men när seglingen är på professionell nivå och man 
reser långt bort skiljer sig dagsrytmen inte mycket från den vanliga i Finland. Endast 
seglingen kommer med. Det betyder att man börjar med morgonlänk eller träning, 
vad man då har på programmet, och sedan äter morgonmål. Samtidigt gör man lunch 
som man äter direkt efter att man kommit i land efter seglingen. Normalt var vi ute 
och seglade i tre timmar. På vattnet måste man också äta något smått för att orka hela 
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träningen. När vi kommit hem efter seglingen var det dags att sova dagssömn. När 
man vaknat for man till gymmet. Om det hade varit hård vind gjorde man återhäm-
tande träning och om det hade varit lättare vind gjorde man hårdare träning. Efteråt åt 
man igen och om man hade tid studerade man lite. Normalt på seglingsresor hade vi 
tre dagar träning, en vilodag och resan räckte två, tre eller fyra veckor beroende på 
var vi var. 
Till exempel förra sommarn tränade jag och Tuula på Garda. Vi hade två läger och en 
liten semester emellan. Det var första gången jag var där på sommaren. Vid Garda 
var det väldigt varmt. Jag sov i matrummet på golvet bredvid fönstret och Tuula sov i 
tamburen på golvet under luftkonditionering som inte funkade så väldigt bra. Min 
plats var absolut den svalaste men det kom in ljud och ljus, så Tuula kunde inte sova 
där. På vattnet var det hård vind nästan varje dag. Jag måste säja att vi var väldigt 
trötta även om vi tog extra vilodagar. På andra lägret var vi så trötta att vi bara ville 
fara hem. Efter en lång diskussion bytte vi alla tre båtbiljetter och körde hela paketet 
upp till Irland där våra EM-tävlingar seglades. Resan tog tre dagar plus flygdagen 
från Irland till Finland. Ändå var jag glad när jag kom hem! Det var kanske bästa be-
slutet vi gjorde under hela min karriär. EM tävlingen, bara några veckor senare var 
min bästa tävling. Den första dagen tog jag två förstaplatser. Min slutliga placering 
var tionde. I EM var det hård vind och efter en bra träningsperiod i Garda i hård vind 
gick båten snabbare än tidigare och jag orkade bättre. Jag hade hunnit återhämta mig 
och segling var super-roligt. Det här var bara ett exempel på hur jag växt till en idrot-
tare som lärde sig lyssna på sina egna känslor. Förstås har tränarna också jobbat hårt 
och de är därför nöjda när seglaren kan berätta hur det känns.  
Alla kan förstå att seglarens liv är fint men tungt och det är ingen som betalar lön för 
det jobbet du gör förrän du är bäst i världen. För mig känns det som att vägen från 
min nivå till toppen är väldigt lång och säkert skulle ha tagit ännu många år. Jag har 
redan fått så fina minnen och sett olika ställen omkring jorden och lärt mig organi-
sera, planera och jobba hårt. Dessutom har jag kört tiotusen kilometer genom Europa 
med paketbilen och trailern. Jag kan berätta att på universitetet har jag inte mött 
många som fått uppleva något liknande.  

   
Heidi i Buenos Aires, Foto Diego Romero  
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På skattjakt i våra årsböcker 
Text: Finn Eriksson 

Vi sitter som förening på en välfylld litterär skattkista. Flertalet nyare medlemmar är 
knappast medvetna om det, därför kanske det är på sin plats att glänta litet på locket. 
Bilden här invid visar den första sidan i ESF:s första årsbok som utkom till 10-
årsjubileet 1916. Den hette visserligen inte årsbok, utan "Esbo Segelförening 1906–
1916", senare har vi börjat kalla dem årsböcker, sammandrag av föreningens verk-
samhet under en tidsperiod som för det mesta varit fem år. 

Det här är en artikel om artiklar som ingått i årsböckerna. Mest handlar de om segling 
men också om minnen och händelser i allmänhet eller händelser sedda ur någon spe-
ciell synvinkel. 

Kappsegling är det som oftast inspirerat skribenterna. Den första av alla artiklarna var 
"Kappsegling i Esbo på 1800-talet" (årsbok 1937). Författare var E. T. Sederholm 
och den handlar om allmogekappseglingar under bröderna Geitlins ledning. Om 
olympiska seglingar skriver Hans Dittmar i "Minnen från Olympiska seglingarna vid 
Meulan 1924" (1956) och Kim Weber i "Olympiskt deltagande – värt besväret?" 
(1976). Kai Finell berättar om kappsegling med 15-valörsbåt på olika håll i Finska 
viken sommaren 1930 i "Min längsta triangelbana" (1966). Tom Weber och Bengt 
Enoksson skriver om isjaktssegling (1986, -91 och -96). "Tom Finell och Gotland 
runt - tolv gånger och fem segrar" skriver Marianne Mattsson om (2001). VM, NM 
och FM i lättbåtsklasser, kölbåts- och havskappsegling och Match Racing är andra 
ämnen som har fått våra medlemmar att fatta pennan. 

Följande populära artikelmotiv är långfärder. Kai Finells ovan nämnda kappseglings-
artikel är samtidigt en långfärdsskildring av transportsträckorna mellan tävlingsplat-
serna Borgå, Reval och Åbo i en liten segelbåt utan motor. Liknande förhållanden be-
skrivs i Börje Kuhlbäcks artikel "Med Marita till Sverige sommaren 1949" (1951). 
Fyra personer i en hajbåt under efterkrigstidens begränsade möjligheter. Efter den ar-
tikeln kan man följa hur resurserna ökar och horisonterna vidgas. Oslo – Kiel – Lo-
visa (Björn Immonen 1976), Shetlandsöarna (N-O Eklundh 1981), "Vardag i tropi-
kerna" (Ulf Eriksson 2001) och jordenruntsegling i "Brev från Indiska oceanen" (Jo-
han Lindblom 1996). En litet avvikande artikel, "Om båtbibliotek" (Ariel Gordin 
1991) får avsluta den här listan som ingalunda är komplett. 

Om juniorsegling har tre juniorchefer skrivit, Holger Weber, Björn-Erik Björnström 
och Teddy Weber: "Juniorsegling i Esbo åren 1945-1961" (HW 1986), "Juniorseg-
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lingens utveckling under 70-talet" ( B-EB 1976) och "Juniorsegling och juniorbåtar i 
ESF genom tiderna" (TW 2001). 

Resten av artiklarna kan kanske buntas ihop som historiska tillbakablickar, mänskor 
och minnen. Till den gruppen hör bland andra Åke Lindfors artiklar "Sommarparadi-
set" (1966), "Så seglade man förr" (1976), "Segling med perspektiv" (1981) "Esbos 
seglarcentrum" (1991), "Våra flaggor" och "Presidentbåtar i Finland" ( båda 1996). 
Likaså Kai Finells "Så seglade vi om vandringspris" (1981) och Björn-Erik Björn-
ströms "Amiralshamnen" (1986), "Villa Fridhem" (1996) samt "Pokaler och pris i 
ESF:s prisskåp" (2001). Ganska speciella är Lars-Åke Webers artikel "Seglarsläkten 
Weber" (1991) och Georg Forsens "Hur kölbåtsnämnden grundades 1979" (2001). 

Att notera författarprofiler är också intressant. Vi börjar med de flitigaste skribenter-
na. Åke Lindfors öser ur synbarligen aldrig sinande källor och skriver med humor 
och temperament. Björn-Erik Björnström har också gedigna bakgrundskunskaper. 
Hans stil speglar diplomingenjören, noggrann och välunderbyggd. Kai Finell var 
också diplomingenjör men han var dessutom en rutinerad publicist sedan unga år. De 
som var med på den tiden kände väl till hans alster i våra dagstidningar under 
pseudonymen "Ikaros". Förutom artiklar skrev han historiska sammandrag och referat 
i årsböckerna, allt med sin personliga stil. I den genren bör också nämnas Erik Sta-
digh. Bland ovan nämnda artiklars författare hör fem till släkten Weber, där föddes 
tydligen alla med pennan i handen. 

I början var årsböckerna mest sammandrag, verksamhetsberättelser, stadgar och reg-
ler, medlems- och båtregister och andra statistiska uppgifter. I den femte årsboken 
som utkom till 30-årsjubileet 1937 ingick den första artikeln. Sedan dröjde det till 
1951 innan följande artikel ingick. Från 1966 börjar årsböckerna innehålla allt fler 
artiklar, med årsboken 2001 steg det sammanlagda antalet till 42. Där drar vi nu en 
gräns, så att innehållet i alla artiklar hålls inom det tjugonde århundradet. Efter det 
ökar artiklarnas antal ännu mera, samtidigt som det blir svårare att avgöra vad som 
hör till verksamhetssammandraget och vad som är klart skilda artiklar. Dessutom fö-
rekommer artiklar – till exempel den här – i de informationsblad eller -böcker som 
utges under perioden mellan årsböckerna. 

Hundraårshistoriken från år 2006 innehåller det mesta av det som artiklarna handlar 
om, men artiklarna är av naturliga skäl mera djuplodande och detaljerade. Årsböck-
erna finns i kansliets arkiv i Amiralshamnen, intresserade kan bekanta sig med dem 
på platsen under kanslitid. Skattkistan har ett särskilt fack med de handskrivna kata-
loger som skrevs fram till 1913, till dem kanske vi kan återkomma senare. 
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Vintereskader i februari 2014 

Lördagen 01.02.2014 klockan 09.30 bänkade sig 15 ESF:re på Pendolinotåget med 
destination Jakobstad. Det var frågan om den femte vinterresan som ESF kölbåtsseg-
lare gjorde, tidigare mål har varit Kotka, Ösels, Forum Marinum i Åbo och Len-
nusadam Meremuuseeum i Tallinn. 

Reseledare denna gång var Joa Kurtén, som med framgång hade förberett allt. 

Väl framme i Karleby väntade oss en buss som skulle före oss via Öja till Jakostad. I 
Öja slöt sig dessutom Lasse Ingvall med fru och två vänner till sällskapet, så vi var 
slutligen 19 personer med på resan. 

I Öja tog Boris Björkskog på Maestro Boats emot oss och berättade om Maestros 
verksamhet i allmänhet samt om den nya 35-fotaren som Kamu Stråhlman ritat för 
Maestro, ett vidunder med LYS-tal över 1,40! 

Efter det gemytliga besöket på Maestro varvet var det dags att åka till Jakobstad för 
att hälsa så hos Baltic Yachts där vi togs emot av Sam Stenberg med mat och dryck. 
Till allas vår förvåning hade Baltic Yachts inte sparat på gästfriheten då de tog emot 
oss ESF:are. Det är ju helt klart att ingen av oss kommer att köpa en 100 fots Baltic 
och ändå blev vi mottagna som de viktigaste kunderna, Tack för det! 

 

 

ESF:are hos Maestro Boat lyssnar på Boris Granskog 
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På Baltic fick vi en introduktion i varvets verksamhet samt ett besök i konstruktions-
hallarna. Otroligt att se hur över 100 fots segelbåtar byggs! Men vi fick inte fotogra-
fera i hallarna. 

Efter Baltic var det dags att hoppa in i bussen och åka till Stadshotellet där Joa ordnat 
med bekväm inkvartering. 

Lördagskvällen avslutades med en god middag i trevligt sällskap på en fin restaurang 
i Jakobstad. 

På söndagsmorgon styrde vi kosan mot Jakobstads båtvarv där träbåtsgurun Jan 
Backman tog emot oss. Jan Backman är en mycket speciell person med sinne för trä-
båtar, han bygger nya och restaurerar gamla. Resultatet av hans arbete, till största de-
len för hand, lämnade ingen oberörd. 

Efter Jakobstadsvarvet stod Grönlandsmuseet Nanoq i turen. Där togs vi emot av 
eldsjälen Pentti Kronqvist som är en levande databank då det gäller livet på Grönland 
förr och nu. Ett en och halv timmes besök på museet räckte till ungefär hälften av ut-
ställningen, man kunde ha stannat där i två dagar! Mycket intressant och sevärt. 

Sedan började det bli dags att åka hemåt och efter en god lunch på ”Uffes” på vägen 
till tågstationen i Bännäs var det bara att hoppa ombord på IC-tåget till Helsingfors 
och konstatera att vi igen upplevt en trevlig och välorganiserad ESF vinterresa. 

Freyr 
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ESBO SEGELFÖRENING r.f. 
PB 150, 02321 Esbo 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

1.  STYRELSEN 2013 

Kommodor   Lauri Tukiainen 
I vicekommodor  Freyr Riska 
II vicekommodor  Mark Musgrove 
Sekreterare   Viveca Mentzer-Ekholm  
Ekonom   Claes Forsén  
Styrelsemedlemmar  Karl Lindfors  
    Lars Ingvall 
    Kim Weber 
    Stefan Sandås 

Johan Bäckström 
    Antti Järvi 
Revisorer   Peter Köhler 
    Martin Baltscheffsky 
Revisorssuppleanter  Bengt Rostedt 
    Dick Wikström  
 

2.  NÄMNDER OCH FUNKTIONÄRER 2013 

Kappseglingsnämnden  
Ordförande: Jan Kolster 
Claes Forsén, Pontus Karlemo, Tore Kindstedt, Bettina Lemström, Pekka Mattila, Rabbe Sjöblom, 
Tuomas Tenkanen och Teddy Weber 
 
Juniornämnden  
Ordförande: Bettina Lemström  
Erica Bäckström, Antti Järvi, Mikaela Kolster, Ville Laine och Mikael Winqvist 
 
Juniorledare 
Träningsschef: Erica Bäckström 
Lynn Bäckström, Anton Eklund, Mikaela Kolster, Axel Mesterton, Nikolas Sanila, Salla Paajanen, 
Sam Stenman, Heidi Tenkanen, Karin Tukiainen och Saara Tukiainen. 

Sjösäkerhetsnämnden 
Ordförande: Lasse Ingvall 
Magnus Forsén, Pekka Hohtari, Kaj Mattsson, Henrik Vilén, Jonas Vilén, Henrik Wegelius, Niklas 
Wärnhjelm och Peter Öström 
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Kölbåtsnämnden  
Ordförande: Freyr Riska  
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: Stefan Sandås 
Johan Bäckström, Jonas Geust, Karl Lindfors, Rauno Nyblom, 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 Mus-
grove. 
(Som teknisk rådgivare anlitas Bamce Fabricius, TekFix.) 
 
Kansliet, medlems- och båtregistret etc. 
Peter Holm  
 
ESF-Info 
Eva Sandås 
 
Arkivarie Rabbe Sjöblom 

3.  MEDLEMMAR 

Medlemsantalet i slutet av 2013 var enligt registret 831 (10 hedersmedlemmar, 8 inkallade ständiga 
medlemmar, 177 ständiga medlemmar, 337 årsmedlemmar, 70 familjemedlemmar, 44 yngre seni-
ormedlemmar och 185 juniormedlemmar). År 2013 intogs 34 juniorer och 11 årsmedlemmar. År 
2013 utnämndes tre hedersmedlemmar; Marina Donner, Krister Ahlström och Tuomas Tenkanen. 

Inskrivna juniorer 

Michael von Schanz, Lenni Rumpunen, Oliver Lund, Olivia Honkanen, Benjamin Blom, Frank 
Behm, Ines Karlemo, Ada Kinnula, Johan Mattlin, Rufus Strandell, Catarina Korkman, Richard 
Diesen, Thomas Sjöblom, Akseli Sirko, Konrad Harms, Botho Klemetz, Eddie Berglund (återin-
skriven), William Nilsson, Oscar Kinnala, Melinda Viljanen, Otto Baltscheffsky, Niklas Beck, 
Mico Moghissi (utskriven samma år), Jonny Moghissi (utskriven samma år), Sofia Slotte, Veikko 
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Kivisaari, Daniel Givoni, Leevi Tarjanne, Wilhelm Nyman, Kira Lindroos, Sara Ståhlberg, Albin 
Bäck, Alva Kolster och Kevin Kolster. 

Inskrivna seniorer 

Ilpo Leiniälä, Hannu Juvonen, Tuija Siimes, Veijo Rajala (återinskriven), Annika Nyman, Robi 
Gripenberg, Clara Wilkman, Anders Nordman (återinskriven), Max Karsten, Tim Williams och 
Jesper Ingström. 

Avlidna 

Till styrelsens kännedom har kommit att följande medlemmar i ESF avled år 2013: 

Per Donner f. 6.1.1925 död 3.2.2013, Ebba-Stina Olin f. 1924 död 10.10.2013, Carl-Gustav Rosen-
berg f. 1920 död 26.10.2013, Nils-Eric Majander f.1936 död 8.11.2013 och Ulrika Rotkirch,f. 
26.07.1919 död 9.12.2013. 

Avgått 

43 medlemmar har avgått, några på egen begäran medan andra har utskrivits på grund av obetalda 
årsavgifter.  

4.  BÅTAR 

Den 31.12.2013 fanns det totalt 272 inskrivna båtar. 129 kölbåtar, 1 Multihull, 11 606, 2 E-jolle, 1 
470, 25 Laser, 25 Optimist, 1 Tornado, 5 Zoom8, 1 bräde och 9 DN-isjakt; sammanlagt 213 segel-
båtar. Motorbåtarnas antal var 59 
ESF:s egna båtar: Aili Hanell, 7 Optimistjollar, 5 Zoom8, 3 gummimotorbåtar och 2 räddningsjol-
lar. 

5.  STYRELSEMÖTEN, FÖRENINGSMÖTEN, KLUBBVERKSAMHET 

Styrelsen sammanträdde tio gånger. De av styrelsen tillsatta nämnderna och kommittéerna har skött 
sina respektive uppgifter.  

I årsmötet den 22 mars 2013 på Vikingaborg deltog 38 medlemmar och i middagen efteråt 24 med-
lemmar. 

Höstmötet hölls den 13 november på Vikingaborg med 67 vuxna och c 20 juniorer/yngre seniorer. I 
middagen deltog ett trettiotal personer. Kappseglingsprogram och kalender fastställdes så långt 
möjligt, med reservation för ändringar. Styrelsen för 2014 fastslogs. Ny i styrelsen är Mikael 
Winqvist. Antti Järvi valdes hösten 2012 för sista året av Tuomas Tenkanens mandat. Han valdes 
nu för tre år på eget mandat. I tur att avgå var Karl Lindfors.  

Kräftskivan på Paven i augusti hölls i anslutning till övriga fester i samband med Pavens 100-
årsjubileum. 120 personer deltog i kräftskivan, som sent omsider slutade med dans till musik av duo 
Tom&Harry (Tom Karlemo och Harri Raudaskoski).  
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6.  EKONOMISK ÖVERSIKT 1.1.2013–31.12.2013 

Intäkterna från medlemsavgifterna var 56 650 euro, vilket är en liten ökning från föregående år 
(2012: 55 640).  

Intäkterna från båtavgifterna var 53 150 euro (2012: 51 079).  

Intäkterna från tränings- och lägerverksamheten ökade till 72 190 euro(2012: 58 386).  

Personalkostnaderna ökade till 72 445 euro (2012: 64 535). 

Understöd har erhållits från Ministeri P.J. Hynnisen taidesäätiö, Thure Galléns stiftelse, Esbo stad, 
Aktia och Esbo Segelförenings Understödsförening r.f.  

Restaurangen på Paven har varit uthyrd. Föreningen är momsregistrerad för denna del av förening-
ens verksamhet. Efter årsskiftet har styrelsen även fattat beslut om att verksamheten kring Harrys 
Paviljong görs momspliktig.  

Likviditeten har under året varit god.  

7.  AVGIFTER 2013 

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 stan-
dard. 
 
ESF-nyckel, pant        40 €  

Sommaravgifter 
Tröskelavgift för ny medlems första båt  Två gånger brygghyran  
Brygghyra för kölbåt     50 € + (bredd x 79 €) + (LOA x 11.5 €) 
Båt som använder båtkran (606, folkbåt)  200 €  
Brygghyra på Pentala för 606:or   100 € 
Engångsavgift för båtkran     30 € 
Lättbåt, jolle, snurrebåt, enbart trailer     25 €  
Tillfällig båtplats för i ESF inskriven båt per dygn  5 €  
Straffsats för oskött nattvaktstur   200 € 
 
Vinteravgifter 
Tröskelavgift för ny medlems första båt  Två gånger vinteravgiften 
Kölbåt, 606, trailerbåt, snurra    90 € + 2,4 €/m2 (LxB)  
(vid okända mått används 5x2 m) 
Enbart trailer      50 €  
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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 € 
Påminnelseavgiften har inte kunnat debiteras på grund av brister i faktureringsprogrammet. 
Obetalda fakturor innebär en onödig utgiftspost för föreningen. 
  
Tidigare fakturor skall vara betalda innan medlemmar kan anmäla sig till nya evenemang 
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 2013  Medlemsavgifter 
April 2013  Brygghyra för kölbåt 
April 2013  Båt som använder kran 
April 2013  Båt-/register-/besiktningsavgift 
Maj 2013  Sommaravgift lättbåt, jolle, snurra, enbart trailer 
Oktober 2013  Vinteravgifterna 
 

8.  JUNIOR- OCH LÄTTBÅTSVERKSAMHET 

År 2013 seglade och bekantade sig fler juniorer än någonsin tidigare med vår verksamhet. Våra jol-
leseglare klarade sig ypperligt i kappseglingar och mästerskap såväl i Finland som utomlands. Den 
aktiva och framgångsrika juniorverksamheten noterades också av Segling och båtsport i Finland, 
som på sitt förbundsmöte utsåg ESF till årets juniorförening 2013. 

Juniorerna har, liksom åren innan, erbjudits ledd fysikträning fyra gånger i veckan under vinter-
halvåret. Konditionsträningsgruppen för vuxna som startades hösten 2012 fortsatte också. Vid års-
skiftet packades förutom optimistjollar denna gång också 9 stycken Zoom8-jollar på vinterturné-
ekipaget. Vinterseglarna tränade och deltog under vintern och våren i regattor i Sverige, Spanien 
och Italien. 

Seglingssäsongen i hemmavattnen började i slutet av april och fortsatte in i oktober. Seglingskur-
serna och flera träningsgrupper var så gott som fullsatta och glädjande många nya seglare vågade 
sig med i onsdagsseglingarna. Under sommaren ordnade vi fem stycken en veckas seglingskurser 
för juniorer, tävlingsläger för aktivt tränande och tävlande juniorer, ett öppet regionläger dagarna 
innan Valkyrian Cup och för fjärde gången internationella träningskliniken Baltic Opti Clinic. I maj 
gästades vi av nästan hundra lågstadieelever från Mårtensbro skola och Mattbergsskolan. Senare på 
sommaren hade vi Sökö Sommarö FBK:s ungdomsavdelning på besök för femte året i rad.  
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Juniorverksamheten fick sin efterlängtade samlingsplats när Harrys Paviljong blev färdig i juli. Har-
rys klarade strålande fint sitt eldprov som bas för Baltic Opti Clinic och lag-FM i optimistjolle som 
ESF arrangerade i september. Säsongen 2013 utmärks även av Zoom8-gruppen som dominerade 
klassen nationellt samtidigt som seglarna erövrade mästerskapsmedaljer i såväl VM, EM och NM.  

Sammanlagt omkring 90 juniorer deltog i träningsgruppernas verksamhet och seglingskurserna på 
Paven. Juniorhappeningen i maj och hösttalkot i Amiralshamnen var välbesökta. Därtill har junior-
nämnden ordnat talkon vid Harrys Paviljong. Juniorernas säsongavslutning firades på Sökö-
Sommarö Brankis i november med ett femtiotal deltagare. Säsongen inrymde även övrigt program 
så som juniorbowling inför höstmötet, simhallsövning med Kantvikin Purjehtijat och första föräld-
raträffen på Harrys. 

Totalt tio ESF-tränare, ledare och hjälpledare var under året engagerade i föreningens träningsverk-
samhet under ledning av träningschefen Erica Bäckström.  

På försommaren ordnades Laser Masters-träningar för ett tiotal deltagare i samarbete med klassför-
bundet. Masters-träningen, som i år leddes av Heidi Tenkanen, är redan en tradition bland de lite 
äldre Laserseglarna. 

9.  PENTALA  

År 2013 var ett speciellt år på Paven. Ett år då många milstolpar nåddes och planerna som man ru-
vat på så länge gick i lås. 

Vi hade en ovanligt tidig säsongstart på Paven då den mittersta pontonen, som sjunkit i höststor-
marna, bärgades i april. Arbetet tog tre dagar i anspråk och gjordes från isen runtomkring pontonen. 
Dykare, pumpar, muntra hurrarop, diamantborr modell större och motorsåg med långt bett var bara 
en liten del av det hela. Först borrades 110 mm hål i alla 6 sektioner på pontonen. Dykare assiste-
rade under isen. Sedan sänktes rör ner i varje hål och tätades. Via rören fördes sedan smalare 
pumpslangar in i pontonens 6 kammare och pumparna startades. Samtidigt sågades en vak som var 
större än pontonen upp och hela härligheten pumpades tom. Det var mäktigt att se pontonen flyta 
upp. Vi tackar alla som deltog i insatsstyrkan, men speciellt Oa Sjöberg som funderat ut hur det hela 
skulle gå till och ställde upp med material och maskiner. 

Sedan fortsatte säsongen som vanligt med Pentalakommitténs vårmöte då Paven dekorerades med 
pokaler och flaggor inför säsongen. Krögaren Masse (Mathias Kumlin) bjöd på traditionell ärtsoppa 
med punsch.  
Arbetsgruppen avec firade beach-öppning med iståndsättning av bryggor och bojar, vattenpåsätt-
ning samt allmän städning av området och stranden. 

Restaureringen av Paven fortsatte med övre våningens och vindens fönster. De renoverades under 
vintern och sattes tillbaks på plats, redo för de följande 100 åren. 
Harrys Paviljong byggdes i huvudsak under hösten 2012 och våren 2013. Invigningen gick av sta-
peln lördagen den 20 juli i samband med Valkyrian Cup. Trygve Ahlströms Olympiajolle, som 
Krister Ahlström låtit renovera, seglade från Lill-Aisarn till Harrys brygga. Stämningen var god och 
Glen Qvarnström underhöll juniorer och föräldrar med dragspelsmusik. Som socker på toppen 
uruppförde han Pentalavalsen som han skrivit för detta tillfälle. Man kan lyssna och se honom spela 
Pentalavalsen på YouTube. Efter invigningen var Marina Donner och Krister Ahlström med famil-
jer inbjudna på middag på Paven. 

Paven fyllde 100 år lördagen den 10.8.2013 och firades i dagarna tre. Fredag kväll 9.8 bjöds 118 
personer och representanter för samfund som genom åren hjälpt till med att hålla Paven i gång på 



34�

�

middag. Stämningen stod högt i tak, speciellt då Benny Törnroos bjöd på musik och roliga historier. 
På lördag seglades Pavens Mästerskap med 606 på Aisar-fjärden och lördagkväll bänkade sig 120 
personer till kräftskiva. Den slutade sent om sider med dans till duo Tom&Harry (Tom Karlemo 
och Harri Raudaskoski). På söndagen seglades traditionsenlig Pentala Runt med påföljande lax-
soppa. 

Säsongen avslutades i september med Pentalakommitténs höstmöte då flaggor och pokaler städas 
undan för vintern. Krögaren Masse bjöd på traditionell ärtsoppa med punsch. 

Arbetsgruppen samlades i oktober till beach-avslutning då vatten och avlopp stängs och bryggorna 
görs klara för vintern. 

I slutet av oktober gjordes sedan en insats för att förbättra innersta pontonbron vars yttersta sektion 
läckte ordentligt. Locket skars upp, sektionen tömdes, tätades och fylldes med hård styrox varefter 
hålet armerades och ett nytt lock göts. Bryggan guppade sedan vackert i höstsolens sken. 

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. Uppsnygg-
ningen av området som pågått de senaste åren fortsatte och resulterade i en välfylld skräpcontainer. 
Juniornämnden ordnade den redan traditionella juniorhappeningen och talkon i Amiralshamnen.  

Servicehusens utsida fick ny färg på de mest utsatta ytorna. Målningsarbetet utfördes både på Ami-
ralshamnskommitténs och juniorernas vårtalko. 

En tredjedel av alla bojförankringar inspekterades och åtgärdades under våren. Likaså reparerades 
den elkabel som tog skada av de kraftiga variationerna i vattenstånd under vintern med kabeln in-
frusen i isen. Det fanns några outhyrda platser på bryggorna medan landområdet var relativt välan-
vänt för vinterförvaring.�

11.  KAPPSEGLING 

11.1 Tävlingar arrangerade av ESF 

Öppna tävlingar�
25.5 Grand Opening 
7–9.6 SLAM Hogland Race (KLV, EMK, EPS, ESF) 
15–16.6 RRegatta 12mR, 8mr, 6mR, 5m, 5.5m 
20–21.7 Valkyrian Cup  
7–8.9 Optimist Lag-FM 
24–25.8 Pentala Lys Regatta 
31.8 Orc Aktia Pentala Race 

Interna tävlingar 
22.5 - 11.9 2013 Onsdagssegling, alla klasser. 7.8 Aktia-onsdagssegling. 
5.8 Pentala Runt (ingen Mamm- och pappsegling pga juniortävling i Åbo) 
21.9 Grande Finale 
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11.2 Medlemmarnas tävlingsresultat 2013 

Kölbåtar 

Grand Opening 
Stora LYS  1:a Niklas Wärnhjelm FinnFUN, 2:a Joakim Majander Troy, 5:a An-

dreas Weber S tronic 
Lilla LYS    1:a Freyr Riska Skärflickan  

Hogland Race 
Orc 2     4:e Andreas och Peter Weber S tronic  
LYS 1     4:e Pekka Rapeli Imppu B  

ÅF Offshore Race (f.d. Gotland runt) 
SRS DH A    3:e Benjamin och Markus Nilsson Lilyan 

Baltic Ofshore Week (FM) 
ORC 2    2:a Team Finell FinnFUN, 8:e Andreas Weber S tronic  

Helsinki-Tallinn Race  
12 båtar från ESF deltog i Helsinki-Tallinn Race i augusti 2013 
LYS 1     4:e Anders Nordström Xanta Maria, 7:e Nils Rostedt Xelina  
LYS 3    6:e Klaus Linderborg Freja  
LYS 4-6   6:e Freyr Riska Skärflickan  
Orc Club 2  3:e Tom Finell FinnFUN, 9:e Andreas Weber S tronic, 10:e N. Gor-

din Solbåten  
ORC Club företagsbåtar  1:a Tom Finell, FinnFUN, 3:e Andreas Weber S tronic  

Pentala Lys Regatta 

Rysskär-Pentala Race 24.8  
Stora LYS 1:a Tom Finell Finn FUN; 2:a Andreas Weber S tronic, 3:e Joakim 

Majander Troy, 5:e Pekka Rapeli Imppu B, 6:e Nils Rostedt Xelina  
Lilla LYS 1:a Magnus Forsén Sabrina; 2:a Freyr Riska Skärflickan, 3:e Petri 

Tuominen Cosette  

Pentala RWYC Challenge 25.8        
Stora LYS 1:a Andreas Weber S tronic, 2:a Tom Finell FinnFUN, 4:e Joakim 

Majander Troy, 5:e Pekka Rapeli Imppu B  
Lilla LYS   1:a Magnus Forsén Sabrina, 2:a Freyr Riska Skärflickan  
DH    1:a Tom Finell & Niklas Wärnhjelm FinnFUN  

Orc Aktia Pentala Race 31.8 
Orc 1     2:a Joakim Majander Troy  
Orc 2  1:a Tom Finell FinnFUN; 4:e Andreas och Peter Weber S tronic; 5:e 

Ariel Gordin Solbåten 
 
Syysseilaus YLEiskilpailu 14.9  2:a Niklas Wärnhjelm FinnFUN, 6:e Pekka Rapeli Imppu B 
Syysseilaus 15.9                           2:a Tom Finell FinnFUN, 8:e Ariel Gordin Solbåten,  

           9:e Andreas o Peter Weber S tronic 
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ProSailor LYS-ranking 
Stora klassen   3:e Tom Finell FinnFUN (110) 
Lilla klassen    Freyr Riska Skärflickan bästa ESF:are på 20 plats (106) 

ProSailor Offshore ranking                 
ORC1     (ingen ESFare)                        
ORC2     3:e Tom Finell FinnFUN  (2-3-1-4- 2) 

Lättbåtar, 606 och DN-isjakt 

Valkyrian Cup 20–21.7  
Optimist     2:a Adele Järvi 
      4:e Lucas Karlemo 
      5:e Lilli Tukiainen 
Zoom8      1:a Emilia Winqvist 
      4:e Anton Eklund 
      5:e Saara Tukiainen 
      6:e Victor Mesterton 
 
Optimist FM      1:a Jakob Eklund 
      7:e Lucas Karlemo 
 
Optimist lag-FM                               2:a, Jakob Eklund, Lucas Karlemo, Adele Järvi, Nuutti 

Laine, Lilli Tukiainen 

Optimist rankingserien   1:a Jakob Eklund
 
Zoom8 FM     1:a Emilia Winqvist 

2:a Anton Eklund 
5:e Saara Tukiainen 
6:e Sam Stenman 

Zoom8 rankingserien   1:a Anton Eklund 
      2:a Saara Tukiainen 
      6:e Victor Mesterton 
Zoom8 NM   
Flickor     2:a Emilia Winqvist 
Pojkar      1:a Anton Eklund 
      7:e Victor Mesterton 
 
Zoom8 EM  
Flickor     3:e Emilia Winqvist 
      8:e Saara Tukiainen 
Pojkar      7:e Victor Mesterton 
      8:e Anton Eklund 
Zoom8 VM   
Flickor     2:a Saara Tukiainen 
Pojkar      5:e Sam Stenman 
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Zoom8 Eurocupserien 
Flickor     1:a Emilia Winqvist 
      2:a Saara Tukiainen 
Pojkar      1:a Sam Stenman 
      3:e Anton Eklund 
      7:e Victor Mesterton 
 
Laser Radial 
EM      5:e Tuula Tenkanen, 10:e Heidi Tenkanen 
VM      2:a Tuula Tenkanen 
 
EM för unga under 19 år   4:e Monika Mikkola 
VM för unga under 19 år   1:a Monika Mikkola 
ISAF Youth Sailing World Championship 3:e Monika Mikkola 
 
Laser Masters 
Masters kortbaneklassmästerskap SSS 2:a Tore Kindstedt

Masters FM Nagu   
Laser standard     9:e Martin Baltsheffsky 
Laser Radial     1:a Tore Kindstedt, 

3:e Nils Lagerström 
606 
606 FM     5:e Patrick Blom, ESF /Kasimir Johansson, NJK  
606 ranking     7:e Robert Segercrantz 
      9:e Patrick Blom 
DN-isjakt 
DN-isjakt FM     1:a Bengt Enoksson 
DN-isjakt ranking    2:a Bengt Enoksson 
 
 

12. KÖLBÅTSNÄMNDEN 

Föreningens kappseglande kölbåtar var igen berömligt aktiva fast en liten nedgång kan skönjas i 
onsdagsdeltagandet.  Efter tre år av ökande båtantal i onsdagsseglingen minskade antalet deltagare 
en aning 2013, trots att vi fått ett antal nya båtar i föreningen. Detta kan till en del förklaras med 
den ändrade klassindelningen - många båtar som tidigare seglade i lilla klassen var inte väldigt mo-
tiverade att tävla mot ”proffsen” i stora klassen.  

Några saker oroar medan andra väcker förhoppningar. Att antalet båtar minskat drastiskt i öppna 
tävlingar är inte positivt. 2013 var man tvungen att inhibera tävlingar p.g.a. det låga deltagarantalet. 
Dessutom har man varit tvungen att slopa tävlingar då det inte funnits arrangörer. Vi på ESF kan 
nog ändå vara stolta över att vi hade en relativt aktiv kölbåtsflotta 2013 (se resultatlista i avsnitt 11).  

Våra långfärdsseglare har igen varit och hälsat på Östersjön runt. Familjen Majander seglade till 
Köpenhamn och hem via Göta kanal medan Pippi och Stefan Sandås besökte Riga. Det tycks inte 
vara någon match att segla långa sträckor med dagens fina båtar. 
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Också kölbåtsseglarna har fått njuta av Harrys Pavíljong, t.ex. Grande Finale avslutades med BBQ 
på Harrys terrass. 

Som Off Season-verksamhet ordnade kölbåtsnämnden traditionellt en resa, den här gången till flyg-
plansmuseet i Tallinn. Med på resan i januari var 22 ESF:are. Onsdagsträffar med bastu i Amirals-
hamnen har ordnats sporadiskt. På försommaren gjordes en eskadersegling till Porkala Marin med 
fem deltagande båtar. Nämnvärt är det stora antalet barn och ungdomar, hela 11 stycken!  

13.  SJÖSÄKERHET 

Sjösäkerhetsnämnden bestod av 9 personer och besiktningarna skedde enligt beprövat mönster. 
Skrovbesiktning gjordes i Amiralshamnen 20.4, 4.5 samt 5.5. Under året skrov- och grundbesikti-
gades 30 båtar. Årsbesiktningar gjordes under tiden 3.6–19.6 i Amiralshamnen och på Paven. Båtar 
upptagna på annat ställe än i Amiralshamnen besiktigades enligt överenskommelse med besikt-
ningsmännen. 

14.  SLUTORD  

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. Invigningen sommaren 2013 
blev en oförglömlig upplevelse, liksom också Lag-FM i Optimistjolle i septembersol med Harrys 
som centrum! Redan denna första sommar har Paviljongen varit i flitig användning vid träning, täv-
lingar och sitsar. 

ESF utsågs av Segling och Båtsport i Finland r.f. till årets juniorförening 2013. Tuula Tenkanen 
valdes till årets seglare och Monika Mikkola till årets juniorseglare. Ett strålande resultat av den 
målinriktade satsning som görs av hela föreningen, speciellt juniorkommittén och juniorledarna 
samt inte minst chefstränaren! 

 
Ett varmt tack till alla som på olika sätt stöder föreningens verksamhet! 
 
 
 
Styrelsen, mars 2013 
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Interna tävlingar 2013 Bilaga 1

ONSDAGSPOKALERNA Segrar PENTALA RUNT 11.8.

Kölbåtar Kölbåtar, lilla klassen 

LYS � 1,14 Sabrina, Magnus Forsén 12 1 Sabrina Magnus Forsén
LYS � 1,15 FinnFUN,Tom Finell 8 2.Skärflickan Freyr Riska
606 Dione, Team Blom 6 3.Gamraten Richard Hagert
Laser Hans Köhler                  7 4.Trassel Bengt Enoksson
Laser Radial Göran Paul 10 5. Team Green Angel Joanique
Zoom 8 Anton Eklund 4 6. Bahia Arne Lemström

Victor Mesterton 4 Kölbåtar, stora klassen

Saara Tukiainen 4 1.FinnFUN Tom Finell
Optimist y. Lilli Tukiainen 7 2. Troy Joachim Majander
Optimist ä. Lucas Karlemo 9 3. S tronic Andreas Weber

4. Vera Johan Bäckström
ONSDAGSPOÄNGPRISEN 5. Origo Stefan Sandås
Kölbåtar, stora klassen Poäng 6.Caroline Thomas Baltscheffsky
1. FinnFUN Tom Finell 91,75 7. Håll’idej Karl Lindfors
2. S-tronic Weber A & P 86,00 8. Dodo Rauno Nyblom
3. Troy Joachim Majander 68,25 9. Alexia Barbro Appelqvist
4. Imppu Pekka Rapeli 48,00 606

4. Carolina Tomas Baltscheffsky 48,00 1. Estelle Lotta och Micki Mesterton
Kölbåtar, lilla klassen 2. Bengta Jan och Carita Kolster
1. Sabrina Magnus Forsén 70,50 3. Malin Bettina Lemström och Harriet Gordin
2. Skärflickan Freyr Riska 56,00 4. Anni Simon Winqvist, Emil och Vera
3. Trassel Bengt Enoksson 51,25 5. E & E Finn o Soli Eriksson
4. Gamraten Richard Hagert 38,00 6. Katrina Mark o Nora Musgrove
5. Anne-Marie Antti Järvi 24,00 Zoom 8

1.Kenneth Karlemo
606 Optimist

1. Dione Team Blom 86,50 1. Chris Karlemo
2  Far-Väl Team Karlemo 86,25 Bräde

2. Estelle Team Lemström 86,25 1. Plankan Tom Karlemo
4. Bengta Team Kolster 53,00
Laser GRANDE FINALE 21.9.

1 Hans Köhler 43,75 Kölbåtar, lilla klassen

2 Tore Kindstedt 31,25 1. Sabrina Magnus Forsén
3 Nils Lagerström 24,25 2. Skärflickan Freyr Riska
4 Jukka Kajan 23,75 3. Pinta Martin Hausen

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

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

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

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

�
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           Bilaga 2 

Vandringspris och kappseglingsjetonger 2013 

606-vandringspris     Team Blom
För högsta poäng i onsdagsseglingarna 

ESF:s optimistpokal     Adele Järvi 
Den junior som placerat sig bäst i ESF:s öppna tävling   

Lilla optimistens pris     Nuutti Laine 
För de flesta öppna/slutna seglingarna i ESF:s regi 

Optimistens pris VI     Lucas Karlemo 
För högsta poäng i onsdagsseglingarna  

Markus Weckströms kamratskapspris  Saara Tukiainen 
För gott kamratskap

Första årets onsdagspris    Ines Karlemo 
Den som fått mest poäng i onsdagserien 

Nybörjarpokalen      Matteus Einiö 
I-sta årets junior som deltagit aktivast 

Kämpis-Pokal    Blanka Peter Anton 
 
IV-spännet till Juniorjetong = silverjetong (170 poäng) 
Anton Eklund   519,0 poäng 

II-spännet till juniorjetong (150 poäng) 
Jakob Eklund  590,8 poäng 
Victor Mesterton  336,4 poäng 
Saara Tukiainen  405,2 poäng 

I-spännet till juniorjetong (140 poäng) 
Adele Järvi   256,9 poäng 
Sam Stenman  289,1 poäng 
Emilia Winqvist  352,4 poäng  

Juniorjetong (130 poäng) 
Lucas Karlemo  256,9 poäng 
Simon Karlemo  137,0 poäng 
Lilli Tukiainen  195,5 poäng 
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           Bilaga 3 

Utmärkelser och förtjänsttecken 2013 
 

Större förtjänsttecknet 

Kerstin Sjöblom för mångårigt och förtjänstfullt arbete i 
startkoppin på Paven  

Lauri Tukiainen för arbete till fromma för verksamhet-
en inom ESF 

 
Mindre förtjänsttecknet 

Stefan Ahlman       för arkitektarbete på Harrys paviljong 
 
Förtjänstmärket 

Henrik Eklund för flitigt deltagande i kappseglings-
sammanhang och juniorarbete 

 
Ville Laine för jobb med föreningens trailrar och 

annan utrustning Och deltagande i 
kappseglingssammanhang. 

 
Axel Mesterton       duktig tränare sedan många år. 
 
Martin Still mycket aktiv domare och mätman på 

ESF:s egna och andra föreningars täv-
lingar  

 
ESF:s långfärdtecken av I-klass 
 
Joakim Majander   för långfärdssegling inom och ytterom Östersjön 
Linnea Majander 
Alexandra Majander 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2014 

1. Kappseglingsverksamhet 

Listan är korrigerad sedan verksamhetsplanen godkändes av höstmötet. 
25-26.1 DN-isjakt, rankingsegling med ESF som arrangör 
6–7.6  Esbo-Hogland Race, LYS/ORC. Tills. m. EPS, KLV och EMK 
21.5–10.9 Onsdagsseglingar  
25.5  Grand Opening 
14–15.6  Rregatta 
19–20.7  Valkyrian Cup   
2.8  Pavens Mästerskap (på kvällen kräftskiva) 
3.8  Pentala Runt samt Mamm- och pappsegling 
6 eller 13.8 Aktia onsdagssegling 
7–10.8 Optimist FM  
23.8  Lady Sail Race  
23–24.8 LYS-kappsegling 
20.9  Grande Finale 

2. Kappseglingsarrangemang, skolning, skolning av funktionärer och jury 

Målsättningen är att ESF skall ordna bra och rättvisa tävlingar med enhetliga ar-
rangemang 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 genomförande av evenemang. 
Tävlingsnämnden kommer att aktivt kontakta och informera medlemmar om kurser 
arrangerade 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 seglarförbundets funktionärskurs. Motsvarande kursutbud finns för 
dem som är intresserade av juryarbete. ESF bekostar skolningen av kappseglingsdo-
mare och funktionärer vid seglarförbundets kurser.  
För medlemmar som vill hjälpa till vid föreningens interna kappseglingsarrangemang 
finns det alltid plats. När man ställer upp som medhjälpare får man praktisk handled-
ning i att fungera som funktionär vid kappseglingar.  
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3. Juniorverksamhet 

För säsongen 2014 har juniorverksamheten som målsättning att öka antalet juniorer 
som deltar i den regelbundna verksamhet som de olika träningsgrupperna erbjuder. 
Vi samarbetar med skolor i trakten för att introducera segling för skolelever. Vi akti-
verar juniorföräldrar bl.a. genom att ordna träffar på Harrys Paviljong samt erbjuda 
möjlighet att prova på segling.�
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. Under år 2014 utarbetar vi en plan för verksamheten för seglare som 
passerat optimiståldern.�
Under skolornas sommarlov ordnar vi traditionella onsdagsträningar på Paven för alla 
föreningens juniorer. Vi arrangerar nybörjar- och fortsättningskurser under fem 
sommarveckor samt två öppna träningsläger på Paven: ett regionalläger i samband 
med Valkyrian Cup och ett internationellt läger för toppoptimistseglare i augusti. I 
samband med Pentala Runt arrangerar juniorerna den traditionella mamm- och papp-
seglingen för vuxna i optimistjolle. 
Vinterturnéprojektet med tränings- och kappseglingsresor utomlands fortsätter vin-
tern 2014 för optimistseglare. Seglare från andra föreningar är välkomna med på tur-
nén. 
Utanför seglingssäsongen fortsätter juniorverksamheten med fysikträning, talkon, sä-
songavslutning med mera. Vi fortsätter samarbetet med andra föreningar i regionen 
och utomlands. Äldre juniorer uppmanas delta i ledar- och tränarskolning och fungera 
som ledare tillsammans med de övriga kunniga juniortränarna. 

4. Kölbåtarna 

Kölbåtsnämnden kommer sporadiskt att ordna onsdagsträffar i Amiralshamnen. För 
de intresserade lönar det sig att följa med annonsering på hemsidan. 
Traditionellt ordnar vi en gemensam resa 2014, denna gång veckoslutet 1-2.02. Målet 
denna gång är båtvarven i Österbotten, bl.a. Maestro och Baltic. Vi åker med tåg fram 
och tillbaka och övernattar på hotell. Följ med information på hemsidan och i nyhets-
brevet! 
Onsdagsseglingarna seglas troligen med klassindelningen 1,16 och lägre samt 1,17 
och högre. Det blir olika starttid för klasserna under hela säsongen, även i juli. Skep-
parna kan avgöra om de vill föra spinnaker eller inte, fram till fyra minuter före start. 
Onsdagsserien inleds 21 maj och avslutas 10 september.  
Grand Opening seglas i slutet av maj som öppen familjetävling utan spinnaker och 
seglingssäsongen avslutas som vanligt i grandios stil i med Grande Finale i septem-
ber. Pentala Runt och Mamm- och pappseglingen seglas dagen efter kräftskivan. 
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ESF är igen med och ordnar Esbo Hogland Race. I augusti planeras kappseglingar 
tillsammans med andra Esboföreningar, men konceptet är säkert inte det samma som 
2013, tävlingsformatet utvecklas alltjämt. En ORC-rankingtävling ordnas troligen 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.  

5. Entypsklasserna 

DN-isjakt 
Rankingtävling i ESF-regi enligt preliminär tidtabell ovan. Var tävlingarna går av 
stapeln beror på väder och isförhållanden.  
606 
Onsdagsseglingarna utgör huvudverksamheten för 606:orna. I Valkyrian Cup och 
Pentala Runt har 606:orna en egen klass. Pavens Mästerskap med 606, en tradition 
som inleddes 2013, seglas samma dag som kräftskivan. En nyhet 2014 är Lady Sail 
Race som är under planering. 
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 internationella toppseglare inom ESF. La-
serseglarna kommer fortsättningsvis att vara flitigt med i både interna och öppna täv-
lingar. Målsättningen 2014 är att få flera nya seglare med i verksamheten. 

6. Amiralshamnen 

Den långsiktiga planeringen av Amiralshamnen fortsätter med målsättningen att öka 
hamnens 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 tillgodo-
ses på bästa möjliga sätt (jollar, bilparkering, släpkärror, vinterförvaring osv.) Di-
verse årsreparationer genomförs på husen i Amiralshamnen. Normala underhållsar-
beten ingår också i de planerade aktiviteterna. Såsom tidigare görs det mesta av un-
derhålls- och reparationsarbetet genom talkoarbete. Samtliga användare av Amirals-
hamnen uppmanas delta i talkon som ordnas. 
2014 har det gått 30 år sedan Amiralshamnen togs i bruk och jubileet kommer att 
uppmärksammas på lämpligt sätt, planering pågår. 



47�

�

7. Verksamhetsplan för ESF på Pentala 

I jämförelse med år 2013 då Harrys Paviljong invigdes, Paven fyllde 100 år, fönster-
reparationerna avslutades, pontonbryggor bärgades och reparerades, verkar 2014 näs-
tan lite väl tamt, men lite är det på gång i alla fall. 
Renovering av Paven 
Vi planerar renovering av Pavens fasad och tak, samt eventuellt renovering av veran-
dans innerväggar och innertak – det sista orenoverade allmänna utrymmet. Offertför-
frågan har skickats till företagare i branschen och när vi har fått och evaluerat offer-
terna kan vi närma oss Sigurd Frosterus stiftelse med ansökan om nödiga bidrag. Vi 
hoppas på välvillig inställning till vår förfrågan. Arpad Sailo som arbetat för Esbo 
stadsmuseum och samlat ihop sakkunniga vid renoveringen av bl.a. strandboden och 
planeringen av den nya bryggan för skärgårdsmuseet, har också lovat hjälpa oss med 
sakkunskap vid renoveringen av fasad och tak på Paven.   
Harrys Paviljong 
Bygget av norra terrassen står i tur för Harrys. Samtidigt skall vi försöka bygga den 
jolleterrass som gör det möjligt att till fullo utnyttja Harrys för juniorseglingen. Juni-
orsektionen funderar på olika lösningar för inredningen. 
I övrigt fortsätter verksamheten som vanligt med städning av tomten och upprustning 
av diverse bryggor och bojar. Och onsdagsseglingar såklart. 

8. Sjösäkerhetsnämnden  

Besiktningen kommer år 2014 att ske enligt beprövat mönster: skrovbesiktning i 
Amiralshamnen vid flera tillfällen, och årsbesiktningen i slutet av maj och fram till 
midsommar, med båten sjösatt och fullt utrustad. Vid besiktningen skall skepparen 
eller en representant vara närvarande. 
Skrovbesiktning för båtar som är upptagna på annat ställe än Amiralshamnen görs en-
ligt överenskommelse med besiktningschefen. Vid behov kan en båt även grund- och 
årsbesiktigas på annan plats än Amiralshamnen eller Paven.  
För 2014 uppmärksammas båtägarna om att båtarna skall ha namnet synligt även på 
försidan samt att besiktning bör utföras senast 30.6. 

9. Administration och information 

Föreningens årsmöte hålls den 21 mars och höstmötet den 21 november.  
Styrelsen sammanträder i snitt en gång per månad. Nämnder och kommittéer arbetar 
självständigt inom av styrelsen givna ramar. Arbetet med "Vision ESF 2020" fortsät-
ter.  
Kanslifunktioner som föreningens register, fakturering m.m. sköts på halvtid av en 
anställd kanslist.  
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ESF:s infoblad Vårinfo planeras utkomma i månadsskiftet april-maj och Höstinfo i 
slutet av oktober. Årsboken utges vart femte år, nästa gång 2016. Då en årsbok ut-
kommer ersätter den Vårinfo för det året. Nyhetsbrev per e-post ESF-nytt – vi seglar 
sänds ungefär en gång per månad till dem som har registrerat sig på ESF:s hemsida 
och Amiralshamnsnytt sänds vid behov. 
Via hemsidan kan man söka information om verksamheten, anmäla sig till evene-
mang eller göra anmälan om adressändring, ny båt, osv. På hemsidan finns också ett 
forum för köp och försäljning av båtprylar samt en "gastbörs". Webbsidorna uppdate-
ras kontinuerligt vid behov, och nya användbara moduler tillkommer. 

10. Ekonomi 
Föreningens ekonomiska uppföljning och ansvarfördelning är uppdelad enligt kost-
nadsställen som ger nämnder och kommittéer möjlighet till egen planering och bud-
getering. Föreningen strävar efter en mera aktiv inställning där ansvariga för olika 
ansvarsområden på längre sikt kan planera sin verksamhet.  
Budgeten för år 2014 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.  

11. Sammanfattning 

ESF erbjuder seglingsverksamhet i alla former för alla kategorier av seglare och seg-
lingsintresserade. Vår verksamhet utövar vi i Esbo på Sökö udd, där vi har en marina, 
och på Paven och Harrys Paviljong på Pentala där vi har vår sociala kappseglings-
verksamhet med onsdagsseglingar och seglingskurser. 
I samverkan med broderföreningarna och Segling och Båtsport i Finland deltar vi i 
arrangemang av nationella och internationella tävlingar och i stöd- och träningsverk-
samhet 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 facilite-
terna på sina egna fastigheter. ESF erbjuder en trygg framtid. 
 
Styrelsen i november 2013 
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Budget för 2014 
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Seglatsen med s/y Windflower över Atlanten  

Från Antigua till Gibraltar våren 2013 
Text och foto: Bjarne Karlsson, redigerad av Pippi Sandås 
�

S/y Windflower, FIN 10802, en German Frers designad Swan 53, byggd 1988, vän-
tade i Jolly Harbour på Antiguas västsida. Båten ägs av Erik "Hacke" Hacklin och 
Carl-Erik "Calle” Plathin. De seglade båten till Karibien kring årsskiftet 2010-2011. 
Jag var då med på delsträckan från Gibraltar via Casablanca till Gran Canaria. 

Utöver ägarna bestod besättningen denna gång av Esko "Epa" Forsman och mig. Jag 
hade just avslutat min aktiva "arbetskarriär" och hade nu tid för dylika uppdrag. Av 
oss hade endast Epa erfarenhet av den här rutten över Atlanten så jag hade nog en del 
fjärilar i magen. Jag hade dagligen de senaste månaderna före seglatsen, på sajten 
WeatherPassage, följt med väderförhållandena på vår rutt. Varierande förhållanden 
enligt min uppfattning och jag fann inget klart mönster. 

Starten föregicks av förberedelser inför seglatsen. Vi provianterade för tre veckor. En 
del underhållsarbeten gjordes på båten, bl.a. satellittelefonen fixades. Kvällen före 
avfärden fördes en intensiv diskussion om vilket rutt val som skulle vara det bästa - 
alternativet rakt till Azorerna eller den mera traditionella rutten först norrut via 
Bermuda, eller någonting mitt emellan. Starten skedde vid broöppningen den 3.5 kl. 
16.30. Vi kom överens om att ha två man på däck, i fyra timmar pass så att den ena 
vakten byttes efter två timmar. 

Vindförhållandena kom att variera stort under seglatsen. Vid starten hade vi dålig 
vind så vi gick för motor i tio timmar. Kraftiga blixtar syntes i väster. ”Elosalamia” 
(kornblixtar) sade de mera erfarna Karibienresenärerna att det var. Andra dagar hade 
vi fina vindar och fantastisk segling. Båten ”gick som tåget”. Vädret var varmt och 
skönt, shorts och t-shirt dygnet runt. Egentligen var det för varmt och i alla fall jag 
med min ännu vita hud försökte hitta skydd för solen, vilket inte är enkelt på en båt 
om man ska vara uppe på däck. Förhållandena kunde också snabbt förändras radikalt 
med en regnfront och omslag till frisk vind. Vi fick då känna på rätt tuff bidevinds-
segling, ibland hela natten igenom. Under seglatsen upplevde vi också hårda vindar 
upp till ca 25 m/s. Då var livet ombord därefter - vila, klädesbyten, toalettbestyr och 
matintagning inte så enkelt. Vi hade ibland kontakt med vår gode vän i Åbo, kapten 
Eriksson, som kunde ge oss prognoser om hur förhållandena beräknades utvecklas i 
de farvatten där vi rörde oss.  
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Ute på havet såg vi en del trafik; fiskefartyg, andra segelbåtar och containerfartyg. 
Mitt i allt observerade vi även en stor boj eller ett flöte med radarreflektor. Vem tusan 
fiskar på dessa breddgrader mitt i Atlanten? 

Djurlivet var intressant. Vi såg fåglar, t.ex. en sula kunde dyka upp för en stund för 
att sedan försvinna igen. Vi såg även delfiner, valar som sprutade vatten och sköld-
paddor. Sköldpaddorna var rätt lustiga när de bara flöt på ytan mitt på Atlanten. 
Kanske tog de siesta? En gång såg vi även en s.k. portugisisk örlogsman, en underlig 
figur med ett litet segel uppe. Tydligen någon typ av giftig manet. 

Dagens absoluta höjdpunkt kunde vara när fiskeredskapet började signalera napp. Vi 
tog bl.a. upp en tonfisk på ca 15 kg. Baddaren var till storlek som en mindre gris och 
konstaterades tillhöra släktet black fin tuna. Frysen fylldes och vi funderade om man 
eventuellt i Horta i utbyte mot tonfisk kunde få någonting vi skulle kunna behöva ef-
ter några veckor till havs. Andra fiskar vi fick var Dolphin fish, Dorado och Mahi-
Mahi, som högg på vår krok. Senare fick vi en Barracuda som vi släppte då den inte 
sägs vara ätbar. 

Vi hade propellerproblem under färden. Propellern öppnade sig inte p.g.a. att någon 
tross eller något nät fastnat i propellern trodde vi. Problemet visade sig senare vara 
elkorrosion som tärt på propellerbladen. En annan gång gick generatorns drivrem av. 
Den byttes snabbt ut mot en fräsch.  

Vi hade mest ostliga vindar, vilket gjorde att vi inte kunde gå direkt i riktning mot 
Azorerna. Vi hoppades innerligen på vindskifte för att inte gå klart norr om Azorerna.  
Det blev kryss, då Horta låg i vindögat. Vi hoppades snart kunna se Flores innan 
mörkret föll på. Den 20.5. efter midnatt såg vi sedan blinken från fyren på Flores 
nordspets. Skönt att se land igen efter dryga två veckor. Vinden blåste fortfarande 
rakt mot. Vi passerade ön på sydsidan och hoppades fortfarande på vindskifte så att 
vi skulle kunna sträcka mot vår etapphamn. Det blev kryss i fina seglingsvindar hela 
dagen, men vi närmade oss målet Faial, som låg rakt i vindögat, väldigt långsamt. Det 
är mycket sällan båtar behöver gå hårt skotade hela Atlantöverfarten den här årstiden 
såsom vi tvingades göra. Vi väntade nu på grannön Pico med dess topp Pico Alto på 
2351m, som borde bli vårt första "landfall".  

Så anlöpte vi då Horta på Azorerna den 21.5 efter 18 dygn och 2604 nm. I Horta 
hyrde vi en bil och gav oss ut på ö-besiktning. Vi såg vulkankratern, som senast var 
aktiv 1957, på dryga 1000 m höjd. En mycket imponerande syn. Man kan förstå vilka 
enorma krafter det ligger bakom ett vulkanutbrott. Floran var helt annorlunda än vi 
var vana vid, då ön har vulkaniskt ursprung. Öborna hade tidigare levt på valfångst 
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och det finns många museer och minnesmärken som berättar om den tiden. Hamnpi-
rerna i Horta var dekorerade med tusentals båtars namn och "emblem" som besätt-
ningarna under årens lopp målat. Tyvärr blev vårt bidrag nu omålat, närmast på grund 
av tidsbrist.  

Den 23.5 var det dags för avfärd mot Gibraltar efter en del småfixande med båten. 
Rullseglets tamp hade fått litet stryk och måste kapas och sedan splitsas ihop med va-
jern på nytt. I Horta fanns ingen hjälp att få, så Calle och Hacke utförde jobbet som 
om det var någonting de normalt gör på heltid. Sedan körde vi Epa till Hortas flyg-
plats. Från och med nu var vi bara tre ombord.  

Förråden kompletterades på supermercadon. Plottern berättade att det var 1115 nm i 
riktning 108 grader till Gibraltar. Vindarna var fortfarande emot oss men Pas-
sageWeather lovade senare tilltagande nordliga vindar. Vi hoppades att det stämde 
för det skulle passa oss mer än väl. Kl. 16.30 kastade vi loss för att sedan ännu tanka 
vatten och diesel. Tankarna rymde 700 l vatten och 580 l diesel plus reservkanistern 
på 150 l. Solen sken och det kändes bra att igen vara igång efter ett riktigt lyckat be-
sök på ön Faial. Det lilla vi sett av Azorerna gör att ett nytt besök inte nödvändigtvis 
skall uteslutas.  

Vaktturerna planerades så att man var två timmar uppe och sedan fyra timmar ledig, 
givetvis med väderreservation. Nattvakten med en nedgående måne och alla miljon-
tals stjärnor som lyser upp natten kommer man ihåg. På natten var alla sinnen på nå-
got sätt mera på sin vakt då man följde alla ljud från båten, riggen, havet och vågorna 
och såg alla molnformationer på ett något annorlunda sätt. Sedan måste man givetvis 
hålla utkik, även ta en titt bakom genuan nu och då, se till att kursen, farten och se-
gelsättningen var någorlunda vettiga. Och att det fanns varmt vatten åt avlösande 
vakt. Upplevelser från en Atlantsegling som man givetvis tar med sig framöver.  

En natt hörde jag val ljud på nära håll. Jag kunde inte se valarna men de rörde sig nog 
på mindre än 100 m avstånd. Det var rätt kusligt men samtidigt en upplevelse att ha 
så stora djur tätt intill sig. Det berättas ju vilda historier om valar som tror att segelbå-
tar är konkurrerande hanar på samma revir och därför försöker jaga iväg inkräktaren. 
Även kollisioner med sovande valar kan ske, med bl.a. besvärliga kölskador som 
följd. Det gick bra den här gången. 

Ett par dagar kämpade vi på med dålig vind men sen kom den efterlängtade brisen 
från norr och plötsligt visade loggen 7.5–8.5 kn. Vetotuuli kallar Calle det.  

Vi närmade oss Portugals sydvästspets Cabo de Sao Vicente och färden fortsatte med 
ett perfekt seglingsväder mot Gibraltar. Som väntat var övrig båttrafik nu livlig.  
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Windflowers besättning 

 
Vi närmar oss Gibraltar - Erik och Bjarne korkar skumppan 
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Resans sista solnedgång satt vi tillsammans och njöt av i sittbrunnen efter en solig, 
varm och så gott som molnfri dag och fick sedan för första gången se den s.k. green 
flashen. Tro det eller ej! 

Vi fick landkänning strax efter midnatt den 31.5 då ljusen från Cabo Trafalgar och 
staden Cadiz syntes. En stor mängd fartyg låg här för ankar och vi fick vara på vår 
vakt för att passera dem. Vi hade tidvattenmotström på ca 1.5 kn men den utlovades 
svänga så småningom och ge oss god hjälp mot Gibraltar enligt den nedladdade ap-
pen Tidalstreams. In i Medelhavet strömmar en miljon kubikmeter vatten per sekund 
och strömningen ger en konstant ostgående vattenpuls på 1.5 kn.  

På förmiddagen rundade vi i strålande förhållanden fästningsudden Tarifa, på Spani-
ens sydspets med Tanger på den afrikanska sidan. Detta i 10 kn fart. The Rock up-
penbarade sig på 15 nm avstånd. Med visst vemod konstaterade vi att resan närmade 
sig sitt slut. Vi hade tillryggalagt 1122 nm på 7 dygn och 20 timmar från Horta. To-
talt tillryggalagd distans under Atlantöverfarten från St.Marten till Gibraltar blev 
3726 nm. 

Jag vill passa på att varmt tacka Calle och Hacke. Jag tror vi alla positivt kommer att 
komma ihåg den här seglingsfärden och jag får vara innerligt tacksam att jag fick till-
fället att delta. Vi hade tur och hamnade inte in i stormvindar. Vi hade endast rätt 
korta perioder med bleke. Båten fungerade bra och var väl lämpad för Atlantsegling. 
Vi åt gott som kungar och fick oss också några glas vin eller annat gott. Alla var 
mentalt på samma våglängd. Vi hade också Hackes outtömliga förråd av historier om 
Åbobors "toilauksia" till havs och på landbacken.�

Som ett bra avslut på denna reseskildring passar nog visdomen som ofta upprepas i 
dessa kretsar på båtar runtom: ”En välskyddande sprayhood och en välfunge-
rande autopilot är seglarens bästa vänner”. Autopiloten styrde till 99 procent. 

 

s/y Windflowers besättning  

Erik Hacklin, Nagu Segelsällskap 
Carl-Erik Plathin, Turun Pursiseura/Nagu Segelsällskap 
Esko Forsman, Turun Pursiseura 
Bjarne Karlsson, Esbo Segelförening (at the pen) 



�"�

�

_+��+5'�)&#+*�7�7`����q
�

'"55"7�"`#�q�'��z&�

{�77'��������_+��+5'�)&#+*�7�7`�	|�\�	��}�'�^#��`����

�������	
�������������������

#$%$&'($%)$( *( +$,-.&($%)$( '
/,:�))�%;'<=;($%)$( -;'< >,?&$;'$,-.&($%)$( @'
+<A,%-?;($%)$( '< BC,-.&($%)$( D

��������������� �� ������ ���������������������������� �� ������
E�*)F$&?;GC'<�H IJJJ IJKL #�,'$,;M&-'N�, IJOI IJPP
Q-,$));R.( IJJJ IJSI R�))F$&?;T$<$& IJOI IJOI
+DUF).(;V�FF$ WXXK IJKI +Y*CF$&<;R.( IJJK IJJK
Z$F$&;R$%%@ WXXK IJS[ \$*(�-,$,;M�&- IJJK IJJK
]&-:''.,;Q-,, WXXO IJSJ ^�Y*�&-�''$,;V.)_ WXXI WXXI
M.)'<$&;B�, WXII IJKO `�a''.,;`�&-�,,$ WXXK IJOS
`C'?&.H$;`�&: WXIW IJKW b,%$&'-,;#$,&-: WXIW IJJL
b*)'<&U(;M&-'<$& WXIP WXIP b,%$&'-,;`�&N,� WXIW IJJL
E.,,$&;`�&-,� WXIP WXIP
RC.(�';R$,:�,$, WXIS IJL[

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

b�&,-. #$-::- '< IJKI c�)<'Y*$d':@ b)$e�,%$& @ WXX[
b%�(' R*.(�' '< IJSL c�)<'Y*$d':@ b&,$ '< IJS[
b?�,-(.H b,%&$- ' WXXP c�)<'Y*$d':@ `�&N, '< IJKI
b?�,-(.H M-( ' IJJO c�)<'Y*$d':@ fa. D WXIP
b*)FAY: BU&�, ' WXX[ c�)<'Y*$d':@ R*.(�' ' IJKO
b*)FAY: M�D @ WXXO c�)<'Y*$d':@ g))� '< IJSO
b*)FAY: M�&-, ' WXXO c�C(?�&<,$& c$, D WXII
b*)FAY: `�a' ' WXXO c�C(?�&<,$& h$))@ D WXIX
b*)(�, c$,?< '< IJPJ c$Y$&' M�'i�&' D WXIW
b*)(�, +<$_�, '< IJJI c$Y: h-:)�' D WXIP
b*)'<&U( M&-'<$& *( WXIP c$*( c-�,Y� D WXX[
b*.)� M�- '< IJOJ c$*( Q&�,: D WXIP
b*.)� `�&-,� '< IJKW c$*( `�&-,Y:$ D WXXO
b*.,$, M-&� D WXXJ c$*( T$a$&- ' WXXP
b*.,$, RC.(. '< IJLS c$*( V$F$Y:� @ WXX[
b-&�:'-,$, T@&@ ' IJJP c$,':@ j$.kE�, ' IJLX
b-&�:'-,$, RCC::� ' IJOP c$,':@ VC<* '< IJ[J
b,%$&'-, b)$e�,%&� @ IJJL c$&?*A)) j�&' D WXII
b,%$&'-, l�&.)-,�; ' IJJL c$&?)C,% ]%%-$ D WXXO
b,%$&'-, Q&$D ' IJO[ c$&?'<&U( T$&kf)._ ' IJJO
b,%$&'-, GC,-))� ' IJO[ cDU&:$,*$-( h-:)�' D WXIX
b,%$&'-, #$,&-: -;'< IJJL cDU&:$,*$-( V.F-, D WXXJ
b,%$&'-, `�&N,� -;'< IJJL cDU&,'<&U( l�'i$& ' IJOS
b,%$&'-, f'Y�& ' IJJL cDU&,'<&U( #�&&-$< '< IJSX
b,%$&'-,k\�)<.,$, GC, '< IJKX cDU&,'<&U( #$,&-: '< IJ[S
b,%$&'., R.( ' IJJW cDU&,'<&U( `�&N, '< IJ[K
b,%$&''., c$&<$) '< IJOI cDU&,'<&U( >H.,,$ ' IJKI
b,%$&''., B.,�' ' IJOS c).( b,,$k`�&-$ '< IJOW
b,%$&''., +-,-::� ' IJJ[ c).( c$,D�(-, D WXIP
b,N)� +�&� ' WXX[ c).( `-:�$) ' IJOI
b,<., T$<$& ' IJJS c).( T�<&-Y: ' IJO[
bii$)mH-'< /,?$& '< IJ[K c).( T$<$& '< IJOW
c�Y:)C,% R*.(�' ' WXX[ c).('<$& M$,,$<* ' IJJ[
c�%$ T�<&-Y: ' IJOP c.-D$& l*&-'N�, '< IJL[



�n�

�

_+��+5'�)&#+*�7�7`��	�q


c.-D$& B.�:-( ' IJOO ]%$)(�,, GC,,�& '< IJ[W
c.-D$& V.F$&< @ IJJ[ ]%$)(�,, B.*�, '< IJ[P
c.-D$& +.�� @ IJJ[ ]%$)(�,, h�, '< IJKP
c.&? `-:�$) ' WXIW ]*&,&..<* b,%&$�' D WXXK
c.'<&U( T$<$& ' WXXO ]*&,&..<* ]))$, D WXXK
c&$-<$,'<$-, E$&$: ' WXXK ]*&,&..<* #�,';G ' IJJX
c&$-<$,'<$-, +�&?-< '< IJSP ]*&,&..<* #$,&-: ' WXXK
c&-,: c-�,Y� ' IJLI ]*&'<&U( Q&$%&-: '< IJPP
cAY: b)F-, D WXIP ]-,-U `�a$C' D WXIW
cAY:'<&U( be$) D WXXL ]-,-U +--&- D WXIW
cAY:'<&U( c$,D�(-, D WXII ]:*.)( GU&�, '< IJOW
cAY:'<&U( cDU&,kV.F-, ' IJJ[ ]:*.)( #$-%- @ WXXP
cAY:'<&U( ]&-Y� ' IJJP ]:*.)( #$,&-: @ WXXS
cAY:'<&U( B.*�, ' WXXK ]:*.)( f'Y�& ' WXIX
cAY:'<&U( j�&' '< IJ[I ]:)C,% b,<., D WXX[
cAY:'<&U( j@,, ' IJJK ]:)C,% #$,&-: ' WXII
l�(iF$)) T�<&-Y: ' WXXK ]:)C,% B�:.F D WXXL
l�(iF$)) V.,�)% '< IJ[W ]:)C,%* j�&' ' IJOI
l�(iF$)) +��&� ' WXXK ]:)C,%* h-)';f)._ '< IJL[
l�&)''., l*&-'N�, ' IJOS ]:)C,%*kV.'Y*-$& `�&-� ' IJOI
l�'<&o, E-$%$&-Y: D WXXJ ]:(�, B.�Y*-( ' IJOI
l�'<&o, ]H�;#$,&-$a$ '< IJPJ ]:(�, T�<&-Y: ' IJOS
l�'<&o, #$)$,� ' IJJX ]:&..' Q&$%&-: ' IJOJ
l�'<&o, `.,-mC$ '< IJ[S ]:'<&U( Q&$%&-: '< IJ[K
l�'<&o, T�<&-Y: @ IJJX ]:'<&U( G$.&?$ '< IJPO
l�'<&o, T$<$& ' IJKI ]:'<&U( j$$,� ' IJJ[
l�'<&o, V.F$&< '< IJ[L ]:'<&U( `�&-$k/'�F$))$ '< IJ[K
l�'<&o, V.%$&-Y: D WXXJ ]:'<&U( +-(.,$ '< IJ[S
l�'<&o, R*.(�' ' IJOO ]:'<&U(k`.,<CY)�&% l*&-'N,$ '< IJKX
l�<�,- `�-&$;b%&-$,,$ '< IJ[J ])$,-C' b,%&$� D WXII
l.)o&C' b,,� D WXIS ])_'<&U( cDU&, ' WXII
l.)o&C' R*.(�' ' IJOO ])_H-,? /&($)- ' IJJX
E�*$&kZ$'<$&)C,% R-,$< ' IJJK ])_H-,? R�i-. ' IJO[
E�*)F$&? c�&F&. '< IJ[L ],�&- `-:�$) '< IJKI
E�*)F$&? GC'<�H *( IJKL ],.:''., c$,?< '< IJ[[
E�*)F$&? M�D '< IJLW ],.:''., c-&?-a� '< IJ[J
E�*)F$&? `�&-�,,$ '< IJLL ],.:''., `-:�$) ' IJL[
E�('<&U( b,, ' IJKP ],.:''., R.(�' ' IJOI
E�('<&U( `.,� '< IJKI ]&-:''., Q-,, *( IJSJ
E-$'$, l*&-'<$) '< IJKS ]&-:''., B�, '< IJSJ
E-$'$, l*&-'<.i*$& ' IJOX ]&-:''., B.,;B�:.F ' IJJL
E-$'$, GC'<�_ ' WXIX ]&-:''., j$-_ '< IJSJ
E-$'$, j.H-'� D WXII ]&-:''., j-,, D WXXO
E-$'$, `�?,C' ' IJOW ]&-:''., h$))@ ' WXXO
E-$'$, `�&-< '< IJ[W ]&-:''., T$<&� D WXXO
E-$'$, V�'(C' ' IJJX ]&-:''., V.F-, ' WXXO
E-$'$, V-Y*�&% D WXIP ]&-:''., +.)H$-? ' WXX[
E.,,$& ](-)-�; D WXXJ ]&-:''., R$% D WXXO
E.,,$& `�&-,� *( WXIP Q�?$& c$,?< '< IJ[I
E.,,$& V.F$&< ' IJLK Q�))$,-C' #$,&- @ WXXI
E.,,$& Z-)(� D WXXJ Q�))$,-C' M-&'- ' WXXP
]Y:*.&'< +C'�,,$ ' WXXJ Q�))$,-C' `�&-:� @ WXXI
]%$)(�,, b,%$&' ' WXXL Q�))$,-C' T$&p ' WXXP
]%$)(�,, ]&-: ' IJJJ Q$))(�, j�&';B�:.F '< IJSI



�q�

�

_+��+5'�)&#+*�7�7`��\�q
�

Q$))(�, h-:)�' ' IJLO G&U,)C,% ]':. ' IJOL
Q-,$)) l�&);B.*�, '< IJSI GA&:(�, B.*�, ' IJLO
Q-,$)) l$$)� D WXXO #��'(�� ]':. ' WXXW
Q-,$)) l)�&-Y$ ' IJOX #�?$)'<�( Q&$%&-: ' IJJX
Q-,$)) ]-)� ' IJOX #�?$)'<�( \$&.,-Y� '< IJKS
Q-,$)) #�,' '< IJPJ #�?$&< b)F&$Y*< '< IJKP
Q-,$)) `�&-:� ' WXX[ #�?$&< h-,� ' IJJS
Q-,$)) `�&N, ' IJKK #�?$&< V-Y*�&% ' IJJS
Q-,$)) R.( *( IJSI #�))�(� b�&,$ '< IJKP
Q-,,$ be$) @ IJJS #�((�&o, j�&' '< IJKS
Q-,,$ ](-) @ IJJO #�,'$, M&-'N�, -;'< IJPP
Q-,,$ `�&YC' ' IJKO #�,')-, M�(-))� ' IJOL
Q-,,$ R*.(�' '< IJKS #�,')-, M�<D� ' IJOL
Q-,,$ �:$ ' WXXI #�,')-, M-( ' IJOX
Q.?$)*.)( T$<$& D WXIS #�&(' M.,&�% D WXIP
Q.?$)*.)( V.F$&< ' WXIS #�C'$, M�Dk]&-: ' IJOS
Q.)$@ l.,,.& D WXIX #�C'$, `�&N, ' IJJ[
Q.)$@ B.,�<*�, D WXII #�CH.,$, M�)$H- ' IJOW
Q.)$@ jCY�' D WXIX #$-:$) c$�<k+.� '< IJPS
Q.)$@ h�<�'Y*� D WXII #$-::-)A BC*�,- ' WXXL
Q.&'$))$';�_ ]H� D WXIS #$-(FC&?$& +$F�'N�, D WXIS
Q.&'$))$';�_ c-&?-a� '< IJSS #$-(Fr&?$& GC,,�& ' IJOI
Q.&'$))$';�_ Q&$%&-: ' IJOI #$-(Fr&?$& `-Y*�$) ' IJOI
Q.&'$))$';�_ f'Y�& D WXIW #$-(Fr&?$& `.,-Y� ' IJOI
Q.&'o, b)$e�,%&� ' WXIW #$-,. j�&' ' WXX[
Q.&'o, l)�$' ' IJKO #$-&.<*;H., l)�$' ' WXX[
Q.&'o, G$.&? '< IJKO #$))'<$, b,%$&' ' IJJI
Q.&'o, M�Dkf)�H '< IJ[S #$))'<&�,% '<$_�, ' WXXI
Q.&'o, `�?,C' ' IJKO #$((�,, j-,%� D WXXJ
Q.&'' B.�:-( ' IJOS #$(,$)) /&-,� ' WXXL
Q.&'' M$,,$<* ' IJOL #-)%o, `�e ' WXXL
Q&�,Y: b)$e�,%$& ' IJJI #D$)< B.*�, '< IJKI
Q&�,Y: b,,-:� ' IJJI #.*<�&- #�,,$)$ ' IJOW
Q&�,Y: Q&$%&-: '< IJKP #.*<�&- #$)$,� ' IJJI
Q&�,Y: `�&-,� ' IJJI #.*<�&- #$,&- @ IJJI
Q&�,Y: `-:�$) ' IJOW #.*<�&- T$::� ' IJLJ
Q&$,Y:$));H., V�_�$)� D WXXJ #.)( l)�$' '< IJKW
Q&U)�,%$&kg)_ GU&�, ' IJOK #.)( ](-)-� D WXII
G�F&�, B.�Y*-( ' IJJL #.)( Q-)-i D WXII
G�F&�, B.,�' ' WXIW #.)( GC,H.& '< IJKW
G$&)�,%$& \-H-�, D WXII #.)( B�,k]&-Y ' WXXW
G$C'< b,,kl*&-'N, ' WXXK #.)( B�,kf)._ ' IJJO
G$C'< b&<*C& D WXXK #.)( j.a� ' WXII
G$C'< /,?&-% D WXXK #.)( `�?,C' '< IJKW
G$C'< B.,�' ' WXXK #.)( +$F�'N�, D WXXO
G$C'< `-&�,%� D WXXK #.)(F$&? b,,$)- ' WXXX
G-H.,- E�,-$) D WXIP #.)(F$&? b,<., D WXIW
G.&%-, b&-$) ' IJOL #.)(F$&? V�'(C' ' IJOJ
G.&%-, E�,-$) ' IJJI #.)(F$&? V.F-, D WXIX
G.&%-, #�&&-$< ' WXII #.)(F$&? g)_ ' IJOL
G&-i$,F$&? l*&-'N,� '< IJ[O #.)('<&U( M-( ' WXXO
G&-i$,F$&? V.F- ' WXIP #.)('<&U( T$<$& '< IJKS
G&C,%_$)<kQ.&'-C' l�&.)� '< IJKW #.)<$ M�&-, '< IJPP
G&U, +.�� D WXIX #.,:�,$, f)-H-� D WXIP



s��

�

_+��+5'�)&#+*�7�7`��}�q
�

#C::-,$, E�,-$)� @ IJJS M�&)$(. R.( ' IJKL
#C::-,$, #$,&-: ' IJKL M�&)''., b,%$&' ' WXXO
#C::-,$, `��&-< ' IJJS M�&)''., cD�&,$ ' IJOS
#C::-,$, `-Y�$) ' IJJS M�&)''., Q&$%&-: ' IJO[
#A?$&'<&U( l�&) ' WXIX M�&)''., M�<�&-,� '< IJ[O
#A?$&'<&U( GC,-))� '< IJ[P M�&)''., M&-'N�, ' IJOK
#A?$&'<&U( B�:.F ' IJLK M�&)''., j-,%� ' IJOK
#A?$&'<&U( +H$, '< IJ[K M�&)''., T�<&-Y-� ' IJOL
#A?$&'<&U(kj-)D$'<&�,% +C'�,,$ '< IJ[K M�&)''., T�<&-: '< IJKO
/,?'<&U( B$'i$& ' WXIP M�&)''., +<$, ' WXXI
/,?H�)) B�,k]&-: ' WXX[ M�&':$ M$,,$<* '< IJOX
/,?H�)) j�&' ' IJJJ M�&'<$, l$Y-)-� D WXXJ
/,?H�)) jC%H-? '< IJKK M�&'<$, j-,,$� D WXXJ
B�:�(� ]$&. ' WXIX M�&'<$, `�e; ' WXIP
B$,'$, c.k]&-: ' IJOS M$(ii�-,$, M��&. D WXIX
B$,'$, l*&-'<$& ' IJO[ M$(ii�-,$, M�&)� D WXIW
B.�,-mC$< b,?$) ' WXXO M$(ii�-,$, j-))@ D WXIW
B.*�,''., ](-)@ D WXII M$(ii�-,$, \-H-�, D WXIW
B.*�,''., M$H-, D WXIX M$C&C)�-,$, b,p ' WXXO
B.:-,$, #�,,C ' WXXJ M$C&C)�-,$, f':�& D WXXO
B.:-,$, j�C&� D WXXP M-))'<&U( g))� ' WXXX
B.:-,$, `-,,� ' WXXX M-,%'<$%< R.(�' ' WXXI
B.:-,$, \�)a$&- D WXIX M-,%'<$%< R.&$ ' IJO[
B.C<'- T$<$& '< IJKI M-,,�)� f'Y�& D WXIP
BC*.)� `�C,. '< IJKK M-&:i�<&-Y: b)$e�,%$&;B= D WXXW
BC*.)� T$::� ' IJKS M-&:i�<&-Y: b)$e�,%$&;R= ' WXXW
BC,?$)) R.( ' IJL[ M-&:i�<&-Y: c�&F&. '< IJ[K
BC,,$)-C' l*&-'N�, ' IJOI M-&:i�<&-Y: `�&-� @ WXXW
BCH.,$, #�,,C ' WXIP M-C&Ck],�&- +�&- ' IJJI
BA&H- b%$)$ D WXXO M-H-'��&- \$-::. D WXIP
BA&H- b,p ' WXXL MD$&-, V.,D� D WXII
BA&H- Q&�,' D WXXO M)$($<t c.<*. D WXIP
BA&H- /'�F$) D WXXO M)$($<t `�&-� ' IJOW
BA&H- h.&� ' WXXO M.)D.,$, b)$:'�,<$&- D WXIW
BA&H-,$, B�,,$ ' IJJL M.)D.,$, M�<�&-,� D WXXO
BA&H-,$, V.F-, D WXXJ M.)'<$& b)H� D WXIP
M�D�, BC::� ' IJOX M.)'<$& l�&-<� ' WXII
M�D�,%$& b,,C::� '< IJKP M.)'<$& B�, *( IJKO
M�))-.,-$(- `�p ' IJO[ M.)'<$& M$H-, D WXIP
M�))-.,-$(- +-,-::� ' WXXO M.)'<$& `-:�$)� ' IJJW
M�(ii�&- +�C)- ' WXXO M.)'<$& h-:)�' ' IJKJ
M�,?�' `�p ' IJO[ M.)'<$& R*.(�' ' IJOJ
M�,::.,$, R.& ' IJOO M.&:(�, l�<�&-,� D WXIP
M�&)$(. c$, ' IJKL M.&<(�, l�&-<� ' WXXL
M�&)$(. l*&-' D WXXJ M.&<(�, l�&)k]&-: ' IJJL
M�&)$(. l)�&@ '< IJ[I M&�FF$ `.,-Y� '< IJ[K
M�&)$(. Q-)-i ' IJLS M&.?$)) l�&.)-,$ @ WXXP
M�&)$(. /,$' D WXIP M&.?$)) l*&-'<� @ WXXP
M�&)$(. M$,,$<* D WXXJ M&.?$)) B.,�' ' IJOJ
M�&)$(. jCY�' D WXXO M&.?$)) j�''$ ' IJJX
M�&)$(. `�&N,� ' IJOI M&.?$)) `�)-, ' IJJS
M�&)$(. T.,<C' ' IJKL MC&-::� BC::� ' IJOS
M�&)$(. +-(., D WXII MC&-::� M&-'N,� '< IJKX
M�&)$(. R�&D� ' IJOK MC&<o, B.�Y*-( ' WXXL
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MCN,)�*N j--'� ' WXXW j-,%&..' V.F$&< '< IJSS
MCN,)�*N +.,D� @ WXXW j-,%&..' +C'�,,$ ' IJL[
MU*)$& c�&F&. '< IJSL j-,%&..' +C'�,,$ ' IJKX
MU*)$& #�,' '< IJ[O j-,%'<&U( b,,-:� ' IJOJ
MU*)$& B.*�, '< IJKI j-,%'<&U( B.*�, ' WXXK
MU*)$& T$<$& '< IJKI j-,%'<&U( R*.(�' ' IJOJ
MU*)$& R*$)(� D WXXS j-,%u�)) M$,,$<*;G @ WXIW
MU*&-,? c$&,%< ' WXXL jDC,?)-, +$F�'N�, D WXIX
j�?$&'<&U( h-)';]&-: '< IJKK jC,% f)-H$& D WXIP
j�*<$)� j�&- ' WXX[ jC,%'<$, c$,?< '< IJLW
j�-,$ hCCp D WXXJ jC,%'<$, #$,&-: '< IJKO
j�-,$ \$$N D WXXO jC,%'<&U( `-:�$) ' IJJX
j�-,$ \-))$ ' WXX[ jC.<. M�))$kT$::� ' WXXP
j�-,:�&- BC::� ' WXXL jC.<. M�'i$&- D WXII
j�&''., h-)'k]&-: '< IJKX jC<*$& V�FF$ ' IJKS
j�C&o, j-,C' D WXXL jA,'-'�)(- VC_C' D WXIW
j$-,-A)A /)i. ' WXIP jU,,_$)%< BC)-� D WXIX
j$('<&U( b&,$ '< IJ[X jU,,_$)%< `�D D WXIX
j$('<&U( c$p,� ' IJL[ jU@<@,.D� `-:� ' WXIW
j$('<&U( l�&)k#$,&-: '< IJ[W `�D�,%$& b)$e�,%&� D WXII
j$('<&U( l*�&).a� ' IJLK `�D�,%$& B�,k]&-: '< IJLP
j$('<&U( `�&-<� '< IJLL `�D�,%$& B.�:-( ' IJL[
j$iiA)A b&<. ' IJOS `�D�,%$& j-,,$� D WXX[
j$H)-, B$&Y$& ' IJOS `�D�,%$& `�e D WXXO
j-)-C' be$) D WXXO `�&<.,$, M)�C' ' IJOI
j-)D$)C,% +.)H$-? '< IJSX `�p)� b,,--,� D WXIX
j-)D$)C,% R.( '< IJKS `�p)� ](-)-� D WXIX
j-))D� l�&)kjCY�' @ WXXO `�p)� B��::. ' IJOK
j-(,$)) V.F$&< ' IJJI `�p)� BC''- ' IJOK
j-,%�*) V.F-,; ' WXIW `�p)� `-::. ' IJOK
j-,%F).( l�&);B.*�, '< IJLS `�p)� T$::� ' IJOK
j-,%F).( ](-) ' IJJO `�p)� RCC)-::- ' IJOK
j-,%F).( j-,C' ' IJJO `�a)-, B.*�, D WXIP
j-,%$)) b''- D WXIW `�a''., l�&) ' IJJI
j-,%$)) M�))$ ' WXXX `�a''., Q&$%&-: ' IJJI
j-,%$)) j�''$ D WXIX `�a''., B�, ' IJO[
j-,%$& +�&�* D WXXL `�a''., M�D ' IJOS
j-,%$&F.&? M)�' ' WXII `�a''., `�&-�,,$ -;'< IJOS
j-,%_.&' M�&) ' WXXL `$,<t$&k]:*.)( \-H$Y� '< IJOW
j-,%_.&' `�<*-�' D WXII `$'<$&<., be$) @ WXXL
j-,%_.&' R.( ' WXII `$'<$&<., \-Y<.& D WXXL
j-,%?&$, c. '< IJLK `-$p,$, #$,&-: D WXXJ
j-,%?&$, l�&);b=Z= ' IJJS `-$p,$, B�,,$ ' IJJO
j-,%?&$, `�<' '< IJLS `-$p,$, M�<�&-,� D WXIW
j-,%*.)( Q-)-i @ IJJ[ `-$p,$, R$$(C ' IJJO
j-,%*.)( `�?,C' '< IJ[L `-::.)� `.,-:� D WXXO
j-,%*.)( `�)-, @ IJJX `-::.,$, M-&'- ' IJJL
j-,%*.)( `�&D�a� ' IJOO `.,<.,$, /'(. ' IJOJ
j-,%*.)( R*.(�';Z-)*$)( '< IJ[L `.,<.,$, j�''$ ' WXXX
j-,%&..' c&-ak`�&- '< IJLJ `C'?&.H$ j-,%� ' IJOO
j-,%&..' #$,&-: ' IJOS `C'?&.H$ `�&: *( IJKW
j-,%&..' /,?$& '< IJLW `C'?&.H$ h.&� ' IJKW
j-,%&..' M-&� D WXIP `C'?&.H$ +<$))� @ IJJO
j-,%&..' `�&Y ' IJOP `r,<t$) Z-$F:$ '< IJ[[
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`U))$& c&-<� '< IJPL T��::-,$, BC''- @ IJJO
`U))$& V.)�,% ' WXXJ T�Y-C' ]%C�&% '< IJPW
h��::� BC::� ' WXII T�Y-C' /,?$& '< IJKW
h-Y:$)' ])($& D WXIW T�Y-C' `�&-� ' IJLI
h-)''., c$,D�(-, ' IJLJ T�Y-C' \-H-kb,,$ '< IJ[L
h-)''., c$&N) '< IJ[O T�)(F$&? l*&-'<.i*$& ' WXXJ
h-)''., c-�,Y� D WXIX T�&<�,$, B.C:. ' IJJK
h-)''., l�&);GC'<�_ '< IJ[S T�'(� ba$ D WXII
h-)''., ]-D� '< IJLI T�C) GU&�, '< IJKO
h-)''., B$,' ' WXXK T$)<.)� ])-,� D WXII
h-)''., `�&?-<� '< IJS[ T$)<.)� f))- ' WXXP
h-)''., `�&:C' ' IJLJ T$<'.)� R&-'<�, @ WXIW
h-)''., \-Y<.& D WXIX T$a$&''., R-(. ' IJOP
h-)''., Z-))-�( D WXIP T-&-,$, BC::�kT$::� ' WXXP
h.&%?&$, M�&) '< IJSX TU'U M$-D. ' IJJS
h.&%)-,? T$<$& ' IJJL TU'U RC-D� ' IJJS
h.&%(�, b,%$&'; ' WXIP V�D�)� l�&-,� ' WXXJ
h.&%(�, j-'F$<* '< IJSK V�D�)� \$-D. ' WXIP
h.&%'<&U( b,%$&' ' IJJ[ V�D�)� \-))$ ' WXXJ
h.&%'<&U( #$,&@ @ WXX[ V�(C)� R--,� ' WXXX
h.&%'<&U( M&-'<$& ' IJOP V�i$)- T$::� ' WXXX
h.&%'<&U( `�p�' ' IJOO V$-(' GC,-))� '< IJSW
h.&%'<&U( T$-: ' WXXW V$,)C,% `�&:C' ' WXXW
hC.&-H��&� B.,- ' IJOK V$i.,$, +-(.kT$::� ' WXXL
hC.&-H��&� `�-::- ' IJOK V$p?;H., l@&-) ' WXII
hC.&-H��&� R$% ' IJOJ V-':� Q&$@& ' IJOS
hC.&-H��&� R.( ' IJOL V-':� +.,D� ' IJJX
hC&(- `�&:. ' IJOW V-''�,$, `-::. ' IJJK
hC&(- R.-H. '< IJLX V.-*� B.*�,,� ' IJOS
hC&(- \-)*$)( D WXXO V.'$,F$&? B.,�' ' IJKS
h@F$&? M&-'N�, ' IJJS V.'$,F$&? T-�kB�,-,� '< IJ[S
h@F$&? h$a$ D WXXK V.'$,?v&% Q.):$ ' WXXO
h@F$&? h-Y. @ IJJS V.'$,?v&% `�<' ' WXXO
h@F).( BC::� ' IJOP V.'$,?v&% `�e D WXII
h@F).( V�C,. '< IJOP V.'$,)$u h-Y)�' ' WXXK
h@?&$, j�&';B.*�, '< IJ[[ V.'<$%< c$,?< ' IJOO
h@*.)( M�D;`�&N, '< IJLS V.'<$%< l�<&- ' IJJJ
h@*.)( V�)_ ' IJJL V.'<$%< Q�,,@ D WXXX
h@(�, b,,-:� ' WXIP V.'<$%< Q&-%� D IJJJ
h@(�, l*&-'<$& ' IJJK V.'<$%< B�, ' IJKJ
h@(�, ](-) D WXXO V.'<$%< h$� '< IJLW
h@(�, `�&:C' D WXXO V.'<$%< h-)' '< IJLX
h@(�, V.F$&< ' IJJJ V.'<$%< T$& '< IJKJ
h@(�, R&@?H$ ' WXXO V.'<$%< V.F$&< ' IJOK
h@(�, Z-)*$)( D WXIP V.'<$%< +$F�'N�, ' IJJI
h@mH-'< T�<&-: ' IJOI V.C<�(. B�,,-Y� @ IJJI
f)-, c&-ak`�&-$ '< IJKK V.C<�(. `�&-� ' IJLP
f)-, `�&-�,,$ ' IJKK VCF�,-, `��&-� ' WXXO
f):-,C.&� B@&:- ' WXXL VCF�,-, h-:-<� ' IJO[
f&�H�kT��D�,$, M-&'- ' WXX[ VCF�,-,k#-)%o, h�<�'*� ' IJOO
T��D�,$, `�&p ' WXX[ VC(iC,$, j$,,- D WXIP
T��D�,$, `--::� ' WXX[ VC.*.,$, b,<., D IJJL
T��D�,$, +�))� @ WXX[ VC.*.,$, M-&� @ IJJ[
T��D�,$, +-(. D WXX[ VC.*.,$, `�&-,� ' IJKJ
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VC.:.,$, M-( ' IJJP +:.?'<$& h-:)�' ' IJJI
VC.:.,$, T-&::. ' IJJP +).a$ +.�� D WXIP
VC.:.,$, T@&@ ' IJOO +)UU& E.&&-< '< IJKK
V@%$, f%%;;Z= '< IJPL +($%' l�&.)� '< IJ[[
V@<'U)A V$-(� ' IJJO +($%' l*�&).a� ' IJJX
VA($ M&-'N�, ' WXXO +($%' l)�' '< IJ[L
VU))-Y* `-Y*�$) ' WXXL +($%' ])'$ '< IJ[P
VU,,F)�% Q-)-i D WXIW +($%' G&$<� '< IJSS
+�-). +�(- ' WXXJ +($%' #$,&-: '< IJ[S
+�-). RCC::� D WXII +($%' `�&:C' ' IJOP
+�)�,<$&A +�(C)- ' IJLL +($%' R.( ' IJK[
+�)($)-, M�<D� ' IJO[ +,$)) ]&::- ' IJOS
+�,%*.)( `-:�$) D WXII +.&(C,$, b&<. ' WXXI
+�,%v' be$) @ WXXI +.&(C,$, V�-(. ' IJOK
+�,%v' ](-) @ WXXI '<�%-?* /&(� '< IJ[K
+�,%v' ]H� ' WXXI +<�&Y:kMCC:�Cii- l*�&).a� ' IJOI
+�,%v' +<$_�, ' WXXI +<�&Y:kV-''�,$, +.i*-$ ' IJLO
+�,-)� h-:.)�' D WXXJ +<$,(�, b,,-:� ' IJJX
+�C&o, l*&-'N�, '< IJL[ +<$,(�, B�:.F ' IJJX
+�eF$&? V.)_ '< IJLL +<$,(�, +�( D WXXO
+Y*�,<t;H., b,%&$�' ' IJJO +N)) b'<&-% D WXXJ
+Y*�,<t;H., Q-)-i ' IJJO +N)) /,?&-% D WXII
+Y*�,<t;H., #$,&-:� ' IJJK +N)) `�&N, ' WXXJ
+Y*�,<t;H., `�&YC' ' WXIX +<&�,%$)) ](-) D WXII
+Y*�,<t;H., `-Y*�$) D WXIP +<&�,%$)) VC_C' D WXIP
+Y*-)%< b,%&$- D WXIX +<&$,?$)) lC&< ' IJO[
+Y*-)%< `�a$. D WXII +<C%$ `�&N, ' WXIX
+Y*-)%< V-'<. ' WXXO +<v*)F$&? +�&� D WXIP
+Y*-)%< \-,Y$,< D WXIX +C:�iAA j$,,�&< ' IJJS
+Y*($%$' `�Dkc&-a '< IJSP +C,%F$&? j�&' ' WXXL
+Y*CF$&< R.( -;'< IJJK +C,%(�, #$,&-: '< IJ[X
+$FF�' ])-'�F$< ' IJOL +C,%(�, `�&-� ' WXXI
+$FF�' j$-_ ' IJOS +C,%(�, `�&-,� '< IJ[X
+$%$&*.)( R.( '< IJLK +C,%(�, +$F�'N�, ' WXXI
+$$?$ Vr%-?$& ' IJJS +C,%(�,k+DU'<&U( l�(-))� ' IJKL
+$?$&Y&�,<t l�&.)-,$ ' IJKW +C,%'<&U( +<$, '< IJOW
+$?$&Y&�,<t B.*�, '< IJSK +@)H-, `-:� ' WXIW
+$?$&Y&�,<t M&-'N,� '< IJKP +@)H-, +�,N�?. D WXIW
+$?$&Y&�,<t `v&<$, '< IJSJ +U%$&F).( B�, ' WXXJ
+$?$&Y&�,<t V.F$&< '< IJKW R�-H$�*. E$)-)� D WXIW
+$)A,,$ b,p ' IJLJ R�:.)�,%$& c-&?-a� '< IJKK
+--($' +-,- D WXII R�:.)�,%$& V�FF$ '< IJ[S
+--($' R$&*- ' IJO[ R�)�'(A:- b,,� ' IJOI
+--($' RC-D� ' WXIP R�)�'(A:- j.C-'� D WXIW
+-&:. b:'$)- D WXIP R�)�'(A:- \-??. D WXIW
+DUF$&? b)$e�,%$& ' IJJI R�))F$&? b%�( D WXXO
+DUF$&? +N?kf)._ ' IJLK R�))F$&? T$<$& -;'< IJOI
+DUF$&?k#.:�DA&H- Q-)-ii� ' IJJI R�))F$&? V�'(C' D WXXO
+DUF).( b,%$&' ' IJOS R�(' `�&::C ' IJJJ
+DUF).( /'�F$) D WXIW R�,*C�,iAA B�&,. ' IJJW
+DUF).( M$&'N, ' IJOL R�&D�,,$ j$$H- D WXIP
+DUF).( V�FF$ *( IJKI R$-& g)&-:�kM&-'N,� '< IJKS
+DUF).( +$)-,� D WXIX R$,:�,$, #$-%- @ WXXX
+DUF).( R*.(�' D WXIP R$,:�,$, `�-D� ' WXXX
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R$,:�,$, +�(- D WXXX Z$F$& +H$,k]&-: '< IJPK
R$,:�,$, RC.(�' *( IJL[ Z$F$& R$%%@ *( IJS[
R$,:�,$, RCC)� @ WXXX Z$F$& R.( '< IJ[L
R$H�DA&H- h-:)�' ' WXX[ Z$F$&kgC,-)� b,,kl*�&).a$ '< IJSJ
R*-FF)-, b,,$k`�&-$ ' IJJL Z$Y:'<&U( b-)� ' IJOP
R-�-,$, R�i�,- ' IJOS Z$Y:'<&U( M�- ' IJOP
R--)-::� `-::. ' IJOW Z$Y:'<&U( `�&-$))� ' IJOP
RC:-�-,$, M�&-, @ WXXJ Z$%%$ ]<*$) '< IJPO
RC:-�-,$, M&-'N,� ' WXII Z$?$)-C' #$,&-: ' WXXS
RC:-�-,$, j�C&- ' WXXS Z$)-, `�D$ ' IJOO
RC:-�-,$, j-))- D WXXJ Z$,<t$) j-,, D WXII
RC:-�-,$, `$&-< ' WXII Z$'<$&)C,% GC,,$) '< IJLK
RC:-�-,$, +��&� D WXXJ Z$'<$&)C,% `�?,C' '< IJLK
RC:-�-,$, R�<C D WXXJ Z$'<$&)C,% `�&N, ' IJJI
RC:-�-,$, RC&. ' WXXJ Z$'<$&)C,% `-:�$) '< IJKJ
RC.(-,$, T$<&- ' IJJL Z$'<$&)C,% T$<$& ' IJL[
RU&,&..' c$,,@ ' IJOS Z-%*.)( l)�$' '< IJKW
RU&,&..' ]&-: ' WXXX Z-%*.)( `-:�$) '< IJKW
RU&,&..' B$&:$& ' WXXW Z-:'<&U( E-Y: ' WXXI
RU&,&..'k`.,<.,$, `$&-< ' IJKP Z-:'<&U( `�&N,� ' WXXW
g.N)� ]$&.kT$::� ' IJJK Z-:'<&U( +$F�'N�, ' WXXO
\$*(�-,$, M�&- -;'< IJJK Z-):(�, l)�&� ' WXIP
\$'-:-H- T$<&- ' WXIX Z-):(�, #�,' '< IJJW
\--<�)� \$-::� D WXXJ Z-))?&$, M-( ' WXXO
\-)o, #$,&-: ' IJOI Z-))-�(' l*&-'N�, ' WXXL
\-)o, B.,�' ' IJOI Z-))-�(' l*&-'N�, ' WXIP
\-)o, g))� '< IJKX Z-))-�(' +�:C D WXII
\-)D�,$, /-&. ' WXXP Z-,mH-'< ](-) D WXIW
\-)D�,$, `$)-,%� D WXIP Z-,mH-'< ](-)-� D WXIX
\-)D�,$, \-&i- ' WXXP Z-,mH-'< `-:�$) ' WXIW
\-&<�,$, B�&::. ' WXXL Z-,mH-'< V.F-, D WXIX
\C.&-,$, RCC&$ ' WXII Z-,mH-'< +-(.,; ' IJOS
Z�?$& R-( D WXIW Z-,<$&FAY: h-:)�' ' IJOI
Z�)t$);H., M-( ' IJOX Z-,<$&FAY:kM�':- #�,' '< IJKL
Z�,�(. b)_kf)$ ' IJOL Z-,<$&FAY:kM�':- +C'�,,$ '< IJOI
Z$F$& b?,$<$ '< IJ[I ZA&,*D$)( B�'(-, D WXXO
Z$F$& b,%&$�' ' IJOK ZA&,*D$)( j�&' '< IJOW
Z$F$& b')U? '< IJLS ZA&,*D$)( h-:)�' ' IJOP
Z$F$& c-&?-a� '< IJSJ ZA&,*D$)( +$F�'N�, ' IJOP
Z$F$& l�(-))� ' IJJ[ ZA&,*D$)( +C'�,,$ '< IJ[K
Z$F$& l*&-'<.d$& ' IJJI ^�Y*�&-�''$, V.)_ -;'< WXXI
Z$F$& M-( '< IJ[S �F$&? B.*�, ' WXXW
Z$F$& M)�' '< IJS[ �:$&)C,% Q&$%&-: @ WXXO
Z$F$& `�&@kb,,$ '< IJ[J �'<&�,% R.,@ D WXIW
Z$F$& `�@� '< IJ[L x'<&U( l*&-'<$) ' IJJI
Z$F$& T$<$& ' IJOK x'<&U( l*&-'N�, ' IJJX
Z$F$& V.F-, ' IJJ[ x'<&U( M�D ' IJJX
Z$F$& +.�$ ' IJJ[ x'<&U( T$<$& ' IJOJ
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Kalendern 2014
De nyaste uppgifterna i kalendern finns på ESF:s hemsida
Klubbveksamhet

Kräftskiva 2.8 kl. 18
Amiralshamnen

Sjösättning stora och små båtar  24.4 kl. 16
Skrovbesiktningar 26.4 kl. 12-14
Sjösättning stora båtar 3.5 kl. 12
Skrovbesiktningar 3.5 kl. 12-14
Sjösättning små båtar 4.5 kl. 14
Skrovbesiktningar 4.5 kl. 12-14
Sjösättning stora båtar  17.5 kl.14
Sjösättning små båtar  18.5 kl. 7
Talko i Amiralshamnen 24.5 kl 12
Amiralshamnens 30-årsjubileum 24.5 kl 18

Kappsegling

Första Onsdagsseglingen 21.5 kl. 18
Grand Opening  25.5 kl. 10
ESF Tävlingsläger 2.6-5.6 kl. 9-16
Rregatta 14.6-15.6 kl 8-17
Valkyrian Cup 19.7-20.7 kl 9-17
Mamm- och pappsegling 3.8 kl. 10
Pentala Runt 3.8 kl. 12
Opti FM 8.8-10.8 kl. 8-17
ESF Lady Sail  23.8 kl 10
Pentala LYS Regatta  30.8 kl. 10
Pentala LYS Regatta  31.8 kl. 10
Grande Finale 20.9 kl. 10

Juniorkalendern

Kadettgruppen 2014 5.5-29.9 kl. 17-20
Måndagsgruppen 2014 5.5-29.9 kl. 17-19
Regionalgruppen 2014 6.5-30.9 kl. 17-20
Rankinggruppen 2014 6.5-30.9 kl. 17-20
Sommarpaket, juni 3.6-26.6 kl 13-16
Valkyrian läger 17.7-18.7 kl. 10-16
BOC  4.8-7.8 kl. 10-13

Seglingskurser

Seglingskurs I 9.6-13.6 kl 10-16
Seglingskurs II  16.6-19.6 kl 10-16
Seglingskurs III 23.6-27.6 kl. 10-16
Seglingskurs IV  28.7-1.8 kl. 10-16
ESF Lady Sail Clinic 31.7-2.8  kl. 10-16
Seglingskurs V  4.8-7.8 kl. 10-16 �
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ESF Kontakter 2014 

Styrelse 

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

Lasse Ingvall 0500-451 975 lasse@ingvall.com
Antti Järvi 0400-606045 antti.jarvi@elisanet.fi
Stefan Sandås 050-381 62 38 stefan.sandas@gmail.com
Kim Weber 050-556 5500 kim.weber@iki.fi
Mikael Winqvist 040-066365 mini.winqvist@gmail.com

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 Antti Järvi 0400-606045 antti.jarvi@elisanet.fi
Juniortränare Erica Bäckström 050-5747513 junior@esbosegelforening.fi
Kölbåtsnämnden Joachim Kurtén 040-5150064 joachim.kurten@nordalco.fi
Isjaktsnämnden Bengt Enoksson 050-512 09 64 m.welin@suomi24.fi
Amiralshamnskommiten
   Sjösättning och lyft Stefan Sandås 050-381 62 38 stefan.sandas@gmail.com
   Hamnplatser och vaktturer Jonas Geust 040-502 27 17 jgeust@gmail.com
Disponent för Amiralshamnen Henrik Vilén 050-309 84 49 vilen.henrik@kolumbus.fi
Pentalakommittén Mark Musgrove 040-502 80 07 mark@musgrove.fi
Förtjänstteckenkomm. Rabbe Sjöblom 0400-963 072 rabbe.sjoblom@kolumbus.fi
ESF-Shop Peter Holm 045-1227621 kansli@esbosegelforening.fi

Sjösäkerhetsnämnden Lasse Ingvall 0500-451 975 lasse@ingvall.com
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

Amiralshamnen tfn 09-8886881, 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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