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Sommaren snart här igen 

Alla väntar nu på sol och varma vindar. Juniorerna har seglat ända sedan isen 
smälte, många veckor redan. Kölbåtsseglarna väntar på att få sina båtar sjösatta för 
en ny seglingssäsong. 

Esbo stad förbereder en komplettering av delgeneralplanen för Sökö udd. 
Planeringen kan påverka Amiralshamnens utveckling på längre sikt, både positivt 
och negativt. Därför har styrelsen utsett en arbetsgrupp som skall utarbeta 
alternativ för framtida markanvändning i Amiralshamnen utgående från den 
nuvarande kärnverksamheten. Projektet går under namnet ESF 2020. Henrik 
Eklund berättar mera i ESF 2020-spalten. 

I juniorspalten finner du det omfattande programmet med träningsgrupper, 
tävlingar, läger och seglingskurser. Om du har planerat köpa en optimist har 
föreningen nu ett förmånligt erbjudande. 

Kölbåtsnämnden planerar samarbete med andra segelföreningar för att utvidga 
antal möjliga besökshamnar för ESF:s medlemmar. Läs om detta i Kölbåtsspalten. 

Odd Rydgren-Ryden berättar om sina seglarminnen från 40-talet och Thomas 
Baltscheffsky om segling med Tornado. Du får i info även läsa om 
Estlandssvenskan, som jag skrivit om. Arkivgruppen har hittat en kuriositet i 
arkivet, nämligen regler för sjökrig (även kallat manöversegling). 

Mycket läsnöje! 

Pippi 

 

 

 
Styrelsen 2015: Antti, Lauri, Knäppe, Pippi, Henrik, Johan, Mini, Freyr, Stefan, 
Viveca och Claes 
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Funktionärer 2015

Styrelse 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
Henrik Eklund Kalle Lindfors
Antti Järvi Joakim Majander
Eva Sandås Pekka Mattila
Stefan Sandås Freyr Riska
Mikael Winqvist Nils Rostedt

Martin Stude
ESF 2020 Stefan Sandås
Henrik Eklund, ordförande Teddy Weber
Lars Ingvall
Mark Musgrove Sjösäkerhetsnämnd
Stefan Sandås Lars Ingvall, ordförande
Lauri Tukiainen Magnus Forsén

Pekka Hohtari
Amiralshamnskommitté Kaj Mattsson
Stefan Sandås, ordförande Pekka Rapeli
Johan Bäckström Henrik Vilén
Jonas Geust Jonas Vilén
Karl Lindfors Andreas Weber
Rauno Nyblom Niklas Wärnhjelm
Dick Wikström Peter Öström
Lars Wärnhjelm

Juniornämnd Revisorer
Antti Järvi, juniorchef Martin Baltscheffsky
Erica Bäckström Peter Köhler
Peppi Karlemo Bengt Rostedt, suppleant
Bettina Lemström Dick Wikström, suppleant
Heidi Tenkanen
Mikael Winqvist  
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Tävlingsnämnd Juniorledare/-tränare
Jan Kolster, ordförande Erica Bäckström
Tom Finell Lynn Bäckström
Claes Forsén Anton Eklund
Magnus Forsén Jakob Eklund
Joakim Majander Mikaela Kolster
Pontus Karlemo Axel Mesterton
Tore Kindstedt Victor Mesterton
Bettina Lemström Salla Paajanen
Pekka Mattila Sam Stenman
Rabbe Sjöblom Nikolas Sanila
Teddy Weber Heidi Tenkanen

Sami Tenkanen
Förtjänstteckenkommitté Karin Tukiainen
Rabbe Sjöblom, ordförande Saara Tukiainen
Britt-Marie Lindroos Emilia Winqvist
Bettina Lemström

Pentalakommitté Isjaktsnämnd
Mark Musgrove, ordförande Bengt Enoksson, ordförande
Finn Eriksson Mikael Enoksson
Rabbe Sjöblom Tore Kindstedt
Mikael Blom Maje Welin
Antti Järvi

Kansli Webbansvarig
Peter Holm Viveca Mentzer-Ekholm

Arkivkommitté Inforedaktionsteam
Viveca Mentzer-Ekholm, ordförande Eva Sandås, redaktör
Finn Eriksson Finn Eriksson
Marianne Mattsson Marianne Mattsson
Eva Sandås Viveca Mentzer-Ekholm
Rabbe Sjöblom, arkivarie  
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ESF 2020 

Långsiktig utveckling av Amiralshamnen  

Esbo stad förbereder som bäst en komplettering av delgeneralplanen för Sökö udd. 
Arbetet omfattar närmast det oplanerade Fridhemsberget norr om ESF:s 
markområde. Syftet med planen är att styra markanvändningen och byggandet på 
Sökö udd och att utveckla året om-boende där. Planeringsarbetet kommer 
antagligen att leda till en general- eller stadsplan för hela området med större 
byggtäthet än i nuvarande delgeneralplanen som resultat. Den aktuella planeringen 
för Sökö udd kan också påverka Amiralshamnens utveckling på längre sikt, både i 
positiv och negativ riktning. 

ESF:s styrelse har redan en längre tid arbetat på en långsiktig plan för 
utvecklandet av föreningen. Projektet går under namnet ESF 2020. Projektgruppen 
har varit sällsynt enig om att både Paven och Amiralshamnen är och förblir 
centrala delar av ESF:s verksamhet, och planer på att avstå eller byta ut områden 
är inte aktuella.  

För att säkerställa att vår verksamhet i Amiralshamnen kan fortsätta även efter att 
den nya stadsplanen för Sökö udd blivit klar, har ESF företrädd av kommodoren 
inlett en dialog med Esbo stads stadsplanering. Målsättningen är att för staden 
presentera en långsiktig plan över föreningens verksamhet och markanvändningen 
i Amiralshamnen och få den beaktade i den nya stadsplanen. 

Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som skall utarbeta alternativ för framtida 
markanvändning i Amiralshamnen utgående från den nuvarande 
kärnverksamheten. I arbetet deltar Stefan Sandås, Mark Musgrove, Lauri 
Tukiainen, Lasse Ingvall och Henrik Eklund. Gruppens sammansättning är inte 
permanent, utan kan under arbetets gång ändras eller kompletteras efter behov. 
Arbetsgruppen kommer att regelbundet rapportera till styrelsen om hur arbetet 
framskrider. Förslagen kommer i sinom tid att presenteras för styrelsen och läggas 
fram för kommentarer till nämnderna och medlemmarna i ESF. Målsättningen är 
att fatta det slutliga beslutet om vad som föreslås till Esbo stad under ESF:s 
ordinarie höstmöte 2015. 

Jag önskar ännu till slut poängtera att syftet med detta arbete inte är att starta några 
byggprojekt utan att få ESF:s verksamhet och långsiktiga behov i Amiralshamnen 
beaktade i general- eller stadsplanen så att den inte utesluter framtida byggande 
eller vinterförvaring av båtar. 

 
Henrik Eklund 
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Juniorspalten 
Under vintern har många juniorer tränat flitigt på ESF. Förutom ett brett utbud 
egna träningar har vi samarbetat med andra föreningar och grenförbundet i form 
av samträning som orientering, skidning, fysikdemon och -test. Många av seglarna 
har också hunnit med läger- och tävlingsresor i varmare vatten. I mars samlades de 
äldre juniorena för en träff med Tuula Tenkanen i Amiralshamnen. Det blev en 
intressant diskussion om bl.a. idrottarskap, träning och kappsegling. Nedan 
berättar Jakob om träffen.  Stort tack Tuula för att du ställde upp! 

Träff med Tuula 

Jakob, Anton, Victor, Saara och Erica träffade Tuula Tenkanen i Amiralshamnen 
måndagen 9 mars. Vi var nyfikna på hur hon tränat och levt för att bli så bra 
seglare som hon är idag. Hon berättade om sin ungdomstid och hur hon 
kombinerade segling med skolan, vänner och andra hobbyer. Hon hade flera 
hobbyer och höll på med konståkning ännu i gymnasiet. Det är bra att ha flera 
hobbyer men det är svårt att få tiden att räcka till allt. Tuula berättade hur hon till 
slut valde att satsa på segling och lämnade bort andra hobbyer. Vi fick kort också 
höra om Tuulas rutiner under regattor. Hon nämnde t.ex. att hon vill vara i god tid 
ute på banområdet, helst redan en timme före start. Det var roligt att träffas och 
tala med Tuula. Det skulle vara skoj med flera liknande träffar. 

Jakob 

Segling i fortsättningsklasser 

420 Teamet Tukiainen / Winqvist  - FIN 52128 

Vi började i höstas med Saara T. och segla 420 tillsammans och nu under vintern 
har vi tränat mycket utomlands. Ju mera vi seglat tillsammans desto mera har vi 
märkt vissa saker som vi tagit med oss från tidigare klasser. Det vi märkt är att 
oberoende i vilken båtklass du seglar, måste man vara fysiskt i skick. Här har 
ESF:s vinterträning förberett oss bra. Det som också är lika i varje båtklass är 
taktiken och därför har det varit till stor nytta att vi börjat förstå det redan som 
unga seglare. Man märker även att när man blir äldre, så måste man själv ta mera 
ansvar över sin egen träning. Mer och mer tränar man utan tränare. Vi anser att det 
är viktigt att redan som yngre börja tänka på detta och träna självständigt! 

Emilia W. 

Lasersegling 

Lasern är en enmansbåt, som med sina tre olika segelstorlekar passar alla sorters 
seglare. Laser 4.7 är en juniorklass, som passar unga små seglare som just har 
slutat segla optimist. Laser radialen är sedan en lite mer krävande segelstorlek, 
som passar bra för lite större seglare. Radialen är flickornas OS-klass, men är 
också en bra juniorklass för både män och kvinnor. Standarden har det största 
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seglet och är herrarnas OS-klass. I Laser är skrovet alltid detsamma, det är bara 
seglet och masten som byts. Det är en mycket högklassig tävlingsklass och en 
rolig båt att segla. 

Victor, FIN-194810 

 

 
        Foto: Mini Winqvist 

 
        Foto: Antti Järvi 
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ESF Juniorprogram 2015

Träningsgrupper 2015
Måndagsgruppen maj-juni / augusti-september
Kadettgruppen maj-juni / augusti-september
Regionalgruppen maj-juni / augusti-september
Rankinggruppen maj-juni / augusti-september

Mera information och anmälning till träningsgrupperna finner du på
 www.esbosegelforening.fi/junior/traningsverksamhet/traningsgrupper

Seglingskurser Datum
Nybörjar- och fortsättningskurs 1 8-12.6.2015
Nybörjar- och fortsättningskurs 2 15-18.6.2015
Nybörjar- och fortsättningskurs 3 22-26.6.2015
Nybörjar- och fortsättningskurs 4 27-31.7.2015
Nybörjar- och fortsättningskurs 5 3-6.8.2015

Onsdagar Datum
Onsdagsseglingar 20.5-9.9.2015
Onsdagsträningar kl. 13-16 3.6-5.8.2015

Träningsläger Datum
Tävlingsläger, alla grupper 1-4.6.2015
Valkyrian Kadettläger 9-10.7.2015
Öppet FM-läger 3-5.8.2015
BOC - Baltic Opti Clinic 3-5.8.2015
FM-Kadettläger 7.8.2015

Tävlingar Datum
Onsdagseglingar 20.5-9.9.2015
Kadettävling 6-7.6.2015
Valkyrian Kadettävling 11-12.7.2015
Pentala runt + Mamm- & Pappsegling 2.8.2015
Opti FM 7-9.8.2015
Opti Kadett-FM 8-9.8.2015

Övrigt
Juniorhappening 14.5.2015
Juniorföräldrahappening 16.9.2015 �
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Specialerbjudande för ESF-medlemmar 
 
Optimist Vinterturnén börjar närma sej sitt slut. Tack vare det goda samarbetet med andra 
föreningar har vi haft flera deltagare än budgeterat. Detta möjliggör att vi nu kan erbjuda 
Winner 3 D Star-jollar till ESF-medlemmar till ett ännu lägre pris än vi tidigare aviserade. Det 
nya priset för våra medlemmar är 2600 €! (Tidigare 2750 € för ESF medlemmar.) 
 
Efter den sista tävlingen i Stenungssund transporterar vi jollarna tillbaka till Winners fabrik i 
Faaborg, Danmark. Där kommer yrkeskunnig personal på fabriken att går igenom varje båt och 
reparera eventuella repor etc. Jollarna kommer till Finland i slutet av april 2015. 
 
Optimistpaketet innehåller följande (alla paket är identiska): 

� Winner DenMark 3D Star (2015) Optimistjolle 
� Winner bottenpresenning 
� Winner däckpresenning 
� Optipartskärra med stora Optiflex Lite-hjul 
� Winner One Design roder och centerbord 
� Winner förvarings- /transportpåse för roder och centerbord 
� Black Gold Racing rigg, medium (mast, spira och bom)  
� Winner förvarings- /transportpåse för segel och rigg  
� Öskar, paddel, block samt alla linor 
� Båtarna är registrerade 2015 på Båtsportförbundet i Finland  
� Mätebrev 

 
Det enda som behövs, förutom seglaren, är ett segel! Winner garantin är i kraft. 
 
Jollarna är registrerade på förbundet Segling och Båtsport i Finland (FIN 1075 – FIN 1096) så 
nu har du även möjlighet att välja fritt bland de segelnummer vi har kvar. 
 
Båtarna säljs så länge de räcker. Är du intresserad? Anmäl då ditt intresse till Mini 
mini.winqvist@gmail.com. Efter att Mini bekräftat din beställning ber vi dig betala en 
reserveringsavgift på 1500 €. Resterande summa betalas före överlåtande av jollen. 
 
Vid frågor, kontakta Mini (tel 040 506 6365) 
 
http://www.winneroptimist.dk/ 
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Amiralshamnsspalten 

Som många av er redan har märkt har anmälningsrutinen till sjösättning förändrats 
så att betalningen sker via hemsidan redan i samband med anmälan. Endast båtar 
som är anmälda på förhand (och därför också har betalat) kan sjösättas, d.v.s. 
ingen kontantbetalning på plats. Vänligen se till att anmälan är gjord i god tid, det 
går att byta sjösättningstillfälle även efter att anmälningen har gjorts genom att 
meddela Stefan Sandås. 

Amiralshamnens vårtalko hålls i år lördagen den 23 maj och soppkastrullen värms 
som vanligt. Vi börjar talkot lite senare än vanligt, kl. 13. Tanken är att man kan 
bli kvar i hamnen efteråt för att bada bastu, grilla, tillreda och inta egen medhavd 
mat & dryck samt umgänge i hamnen kvällen lång. Veckoslutet avrundas sedan på 
söndagen med kölbåtsseglingen Grand Opening. 

Alla som har trailer (med eller utan båt) i hamnen under sommaren påminns om 
man bör betala en skild avgift även för sommaren. Märk trailern med namn och 
telefonnummer samt kontakta kansliet för betalning. Trailerns hjul ska inte vara 
låsta eftersom trailern ibland måste kunna flyttas, t.ex. i samband med evenemang. 

Stefan Sandås 

 

 
Bryggtalko i Amiralshamnen i februari 2015  Foto: Jocke Geust 
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Kölbåtsspalten 

Kölbåtsnämnden ordnar en regelkväll onsdagen 6.5.  Programmet riktar sig till dig 
som har för avsikt att första gången delta i en onsdagssegling eller som känner att 
du behöver fräscha upp dina regelkunskaper. 

Tisdagen 9.6. ordnas en spinnakerskolning som riktar sig till familjebesättningar. 
Programmet består av en kort teoridel varefter vi ger oss ut på vattnet för att öva i 
praktiken. Deltagarna kan välja om de deltar med egen båt på vilken en erfaren 
seglare deltar eller om de vill komma med på någon annans båt för att öva. 
Bindande anmälningar via kalendern på ESF:s web sida. 

Granskning av gasinstallation ordnas 25.5 kl. 16. 

Preliminärt om samarbetet mellan ESF och BSS  
Kölbåtsnämnden planerar samarbete med andra segelföreningar för att utvidga 
antal möjliga besökshamnar för ESF:s medlemmar. Diskussionen med BSS har 
kommit längst och ESF:s styrelse har gett grönt ljus för en fortsatt planering av 
samarbete även med andra föreningar.  

ESF erbjuder: 
Tillfällig båtplats t.ex. en vecka i Amiralshamnen 
Möjlighet att övernatta vid Paven 

BSS erbjuder: 
Tillfällig båtplats t.ex. en vecka i Kugghamn 
Möjlighet att övernatta vid Killingholmen 

För att känna igen den andra föreningens båtar förutsätts att man använder 
föreningsflagga på båten. I och med att bägge föreningars faciliteter förutsätter att 
man har föreningens nyckel till förfogande, så inleds samarbetet genom att man 
kontaktar Kennet Larsson på BSS eller Jocke Geust på ESF, då man vill använda 
den andra föreningens hamnar. Nyckelfrågan löses från fall till fall.  

Bägge föreningarna bjuder in den andra föreningens medlemmar att delta i olika 
program så som t.ex. eskadersegling, programaftnar, gastbörs mm. Nästa steg i 
diskussionen är att Kennet bekräftar att samarbetet kring Killingholmen är ok även 
för Porvoon Kipparit som delar hamnen med BSS. 

Jocke kommer ännu att kontakta Ekenäs Segelsällskap för att fråga ifall även de är 
intresserade av att delta i samarbetet. Då allt är klart gör varje föreningen ett 
sammandrag över hur man angör respektive hamnar och vilka regler som gäller. 
Följ med på ESF:s hemsida för mera info om segelföreningarnas samarbete.  

Joa Kurtén och Jocke Geust 
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Freyrs spalt 

ASS 150 år 

Jag hade äran att tillsammans med Pia vara både ESF:s och Förbundets Segling 
och Båtsport i Finland, d.v.s. SBF:s representant på Airisto Segelsällskaps 150-
årsbankett på Åbo slott 7.3.2015. Festligheterna började med uppvaktning på 
Forum Marinum där ASS hade en historisk utställning och man kunde umgås med 
de andra gästerna. 

Efter uppvaktningen gick man över till slottet där 260 deltagare samlades för att 
fira 150-årsjubileet. Mest deltog åboseglare men även representanter från 
huvudstadsregionen och övriga Finland. 

Festtalare var Åbos egna rikspolitiker Stefan Wallin. Till kuriositeterna på festen 
hörde HSS kommodoren Tapio Lehtinens tal om Gullkrona pokalen – på flytande 
svenska! 

Som representant för förbundet höll undertecknad tacktalet till kommodor Markus 
Blomqvist. 

Efter jubileet i Åbo tar vardagen över 

SBF har tre stora projekt på gång. En ny strategi blir klar denna vår, förbundet 
anställer ny verksamhetsledare efter Jussi Ojutkangas och kör i gång seglingsligan. 
Av dessa tre projekt är ligan det som väcker mest uppmärksamhet. 

Seglingsligan 

SBF ordnar seglingsligan första gången sommaren 2015, det är med andra ord ett 
pilotprojekt. Arrangörerna har sneglat på hur man tidigare har gjort i Tyskland och 
Danmark. Förbundet kommer att sända Notice of Race och inbjudan till alla 
segelklubbar som har potential att delta. Bland dem utses 12 klubbar att vara med i 
tävlingen enligt principen "First Come First Serve". För att det inte skall bli alltför 
huvudstadsregionbaserat kommer hälften av klubbarna att väljas utom 
huvudstadsregionen och hälften inom området. 

Själva tävlingarna går av stapeln 21–23.8 i Vasa med J 22-båtar, 25–27.9 i Åbo 
med 606-båtar och 9–11.10 på NJK i Helsingfors med J 80-båtar. Tanken är att 
fredagen före tävlingen är träning och att kappseglingen börjar på lördag. 
Varje klubb som deltar i ligan utser ett lag på högst 10 seglare. Under en regatta 
seglar man med den besättning som anmälts; man kan inte byta besättning under 
regattan. Den förening som samlat minst poäng (enligt lågpoängssystemet) vinner 
ligan och får en av NJK donerad pokal. 
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Verksamhetsledare 

19.3 presenterades de fyra kvarvarande kandidaterna som sållats ut av 10 ur en 
ansökningsskara på ca 50. SBF:s styrelse beslöt på sitt möte 30.3 att anställa Tom 
Ek, Brändö Seglares kommodor. 

På våren får vi möjligen ta itu med följande rekrytering. Om Sari Multala blir 
invald i riksdagen är igen en tjänst ledig på SBF. Men vi tar en sak i taget. 

Strategiplaneringen 

Strategiplaneringen som påbörjades i fjol på våren fortsätter så att vi kan 
presentera en ny långsiktigt strategi på vårmötet i slutet av april. Men som så 
många gånger har konstaterats blir strategin aldrig färdig, utan den lever och 
utvecklas hela tiden. 

Freyr Riska 

 

 

 

Besiktningar i Amiralshamnen 2015 

Skrovbesiktning kl. 12-14. 
Lö 25.4 
Lö 2.5 
Sö 9.5 

Grund- och årsbesiktning kl.17-20 
Må 18.5 
Må. 1.6 
Ti 2.6 
Må 8.6 
Ti 9.6 
Må 15.6  
Ti 16.6  

Paven, onsdagar på kvällen enligt överenskommelse 
3.6 
10. 
17.6  

Andra tillfällen enligt överenskommelse med besiktningsman.  Pris € 20,-   
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Båtar som ska skrovbesiktigas 2015

Andersin, Frej Scarabé III
Andersin, Henrik Toogooloowoo V
Anton, Peter Blanka
Diesen, Gustaf Godiesen
Eklundh, Nils Olof Fix
Esbo, Segelförening Blåa Gumpan
Fellman, Niklas Coronet 21
Finell, Martin Dea Latis
Finell, Tom FinnFUN
Finne, Åke Aurora
Fogelholm, Robert Aventure
Grönlund, Esko Emilia II
Gärkman, Johan Junia
Hellsten, Anders Kristella
Hohtari, Pekka Buster XL
Joaniquet, Angel Team Green
Karlsson, Anders Lulla
Karlsson, Bjarne Oddny
Krogell, Lasse Arwen
Lainkari, Jukka Trinette
Mattila, Jaakko Aquilon
Mattsson, Kaj Désirée
Nordström, Anders Xanta Maria
Olkinuora, Jyrki Amanda
Riska, Freyr Skärflickan
Rosengård, Folke Fantasy
Ruokonen, Pyry Piraia
Saxberg, Rolf Hulda
Seege, Rüdiger Seegel
Söderblom, Jan Ingrid
Tams, Markku Quick Step
Tenkanen, Tuomas Coronet
Thibblin, Anne-Marie Gra´pa
Tiilikka, Mikko Annika
Tukiainen, Turo Rivaia
Törnroos, Benny Aquarelle
Törnroos, Erik Ejdern
Virtanen, Jarkko Stella
Widholm, Claes Aquador 25
Öström, Kaj Ringa III
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ESF:s arkivmaterial överlåts till Esbo stadsmuseums arkiv 
 
Under de drygt hundra år Esbo Segelförening existerat har det samlats en ansenlig 
mängd arkivmaterial. Hittills har det inte hanterats på ett sätt som ett så unikt och 
värdefullt material egentligen skulle kräva. 

En arkiveringsarbetsgrupp har satt sig in i vad som krävs för en riktig hantering av 
arkivmaterialet och kommit fram till att en amatörmässig arkivhantering inte 
räcker till och att föreningen inte har tillgång till arkivutrymme som fyller kraven. 
Därför ligger det närmast till hands att överlåta arkivhanteringen åt professionella 
krafter. 

Av de arkiv som uppfyller kraven anser arbetsgruppen att Esbo stadsmuseums 
arkiv är det lämpligaste, och där tar man gärna hand om materialet som en 
donation. Ärendet togs upp på ESF:s årsmöte som godkände att arkivmaterialet 
överlåts till detta arkiv. 

Arbetsgruppen har utarbetat en arkivordning som följer allmänt godtagna principer 
och påbörjat en genomgång och katalogisering av materialet. Aktuellt nu är att 
förhandla med stadsmuseets arkiv om överlåtelsekontraktet. Äganderätten övergår 
alltså till Esbo stadsmuseums arkiv och där kommer materialet att vara välordnat 
och tillgängligt för alla intresserade, vilket inte varit fallet tidigare. Fotografier är i 
särställning då copyrighten tillhör fotografen. De fotografier som ESF använt med 
tillstånd av fotografen kan inte överlåtas av ESF. I föreningens ägo finns ett 
relativt litet antal fotografier som erhållits genom arv och donationer. ESF:s 
publikationer och klippböcker med fotografier och illustrationer hör till materialet 
som överlåts, men rätten till bilderna kan bara rättsinnehavaren överlåta. 

Arkivmaterial från 1906 till 2006 kommer nu att överlåtas. Tanken är att man i 
fortsättningen kunde samla 10-årspaket, så att det yngsta material som överlåts är 
tio år gammalt. För att underlätta kommande arkivering föreslår arbetsgruppen att 
man utvecklar dokumenthanteringsrutiner i föreningen med klara handlings-
mönster och ansvarsområden. 

 
 
Arbetsgruppen: Viveca Mentzet-Ekholm, Finn Eriksson, Marianne Mattsson, Eva 
Sandås, Rabbe Sjöblom 
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Reglerna för manöversegling eller sjökrig finns i det material som kommer att 
överlåtas åt Esbo stadsmuseum. En gissning baserad på stavningssättet och i vilket 
sammanhang de sparats, är att de skrivits i början av 1920-talet. Något för våra 
juniorledare att fundera på? 
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Regler för manöversegling 
(S.k. sjökrig) 

§ 1. Manöversegling anordnas för att uppöva seglare till snabb och säker 
manövrering, och bjuder däri tillfälle för deltagarna att under formen av ett sjökrig 
förena nytta med nöje. 

I Fördelning i partier 

§ 2. Samtliga deltagare utse tvenne eskaderchefer, vilka utgöra högsta ledare för 
var sin flotta. 

§ 3. Bland samtliga anmälda fartyg äger vardera eskaderchefen på sätt, varom 
närmare må överenskommas att utse sin flotta. 

§ 4. Besättningen ombord på varje fartyg må utgöras av högst två man (obs! § 
29.3). 

II Projektilerna 

§ 5. Projektilerna ("skotten") utgöras av korkar, och fördelas på de olika partierna 
sålunda, att varje fartyg vars segelarea överstiger 15 m2 erhåller 5, varje annat 3 
skott. Dock äger eskaderchef rätt att bland egna fartyg godtyckligt fördela antalet 
skott. 

§ 6. Att förena flere projektiler till en, eller att upplösa en i flere är strängeligen 
förbjudet. Försök är straffvärt. 

§ 7. Projektil som exploderar, innan den nått målet, förlorar sin verkningskraft, 
och må densamma under inga omständigheter vidare användas. 

§ 8. Uteblir anmält fartyg, tillfalla skotten dess parti. 

III Striden 

§ 9. Striden äger rum inom utstakat område, utom vilket fartyg under inga 
förhållanden tillåtes avlägsna sig. Fartyg, som bryter mot denna § vare skyldig att 
hissa klubbflagg och omedelbart avlägsna sig ur striden. 

§ 10. Så snart signal givits anses fredstillståndet upphävt och kunna fientligheterna 
omedelbart vidtaga. 

§ 11. Striden bör gå ut på att "sänka" så många som möjligt av fiendens fartyg. Det 
parti vars båtar förr sänkts, har förlorat. 

§ 12. Fartyg anses "sänkt", då det träffats av tre projektiler. Så snart fartyg träffats 
av två skott är det skyldigt att hissa signalen B i intern. signals. (hel röd) och då 
det "sänkts" klubbflagga, varefter det äger att sig ur striden omedelbart avlägsna. 
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§ 13. Ett skott räknas för träff, då det råkar någon ovan vattnet befintlig del av 
fartyg eller föremål ombord å detsamma. Angående ombordvarande personer se § 
18! 

§ 14. Sänkt fartyg bör omedelbart slunga sina projektiler i sjön. 

§ 15. Varje fartyg har rätt att ur vatten upptaga projektiler och avskjuta dem. 

§ 16. Till avskjutande och upptagande av projektiler må endast handen användas. 

§ 17. Projektil, som når vatten innan den träffar målet förlorar verkningskraft. 

§ 18. Ombordvarande äga rätt att med handen eller annan del av kroppen mota 
projektiler, och såvida den når vattenytan innan den berör fartyget, räknas skottet 
ej för träff. 

§ 19. Fartyg är berättigat att åt annat lämna projektiler, varvid dessa dock antingen 
måtte överräckas eller kastas i sjön. 

§ 20. Om projektil träffar vänskapligt sinnat fartyg, räknas skottet för fullgott. 

§ 21. Manskap ombord på sänkt fartyg får j vidare i striden deltaga. 

§ 22. Fartyg äger rätt att landsätta manskap. 

§ 23. Fartyg äger rätt att överflytta manskap till annat, men må härvid § 4 
observeras. 

§ 24. Det är förbjudet att stiga ombord å fientligt fartyg. 

§ 25. Så vitt möjligt böra de stridande undvika att befinna sig i vatten. 

§ 26. Det är förbjudet att å land bemäktiga sig fienden tillhöriga projektiler. 

§ 27. Under striden gälla kappseglingsregler. Fartyg som bryter häremot vare 
skyldigt att ur striden utgå. Innan striden bör dock angivas, huruvida prickar skola 
passeras. 

IV Eskaderchefen 

§ 28. Eskaderchefen har oinskränkt makt över sin flotta. Varje vägran att 
hörsamma hans befallningar stämplas som myteri. 

§ 29. Eskaderchef har rätt: 

 1) att välja fartyg till sitt parti (se § 3); 
 2) att bland sina fartyg godtyckligt fördela skotten (se § 5); 
 3) att vistas på land eller ombord på fartyg (utan avseende fäst vid § 4); 
 4) att medelst signaler stå i förbindelse med sina fartyg; 
 5) att proklamera stillestånd (se härom närmare V Protester). 
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§ 30. Fartyg, som har eskaderchef ombord är skyldigt att medelst vimpel angiva 
detta. 

§ 31. Om fartyg med eskaderchef ombord sänks är denne förbjuden att i striden 
vidare deltaga. Medelst signaler måtte stillestånd proklameras och äger det parti, 
som förlorat eskaderchef, att åt motparten överlämna fem (5) skott. Därefter må 
flaggkapten med eskaderchefs makt och myndighet träda i stället, och kan striden 
åter påbörjas. 

V Protester 

§ 32. I fall av ett fartyg anser, det brott mot regler blivit begånget av fartyg, äger 
det att mot det senare protestera. 

§ 33. Den protesterande må i så fall med sin eskaderchef underhandla om 
stillestånd, och äga de att medelst signal angiva, det de ej få beskjutas. 

§ 34. Eskaderchef äger då rätt att proklamera stillestånd, men må han som säkerhet 
åt motparten lämna 3 skott. Godkännes protesten återfås skotten, men i annat fall 
kvarstannar de hos fienden. 

§ 35. Vid alla tvistefrågor må man i första rummet vända sig till reglerna. Vinnes 
ej här besked må frågan hänskjutas till opartiska domare. 
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Seglarminnen från 40-talet 
Text och foto: Odd Rydgren-Ryden 

Sommaren 1940 med fred i landet var en härlig tid för segling.  Jag gastade som 
spinnaker-master för Yngve Pacius på många av de olika sexorna han förde.  Jag 
deltog också i onsdagskappseglingarna med min Ving 79 med Björn-Erik 
Björnström som gast. 

 

 
På bilden ligger 79:an som etta.   

Bland många pokaler har jag startpokalen år 1940 och också Bjanski-
minnespokalen från 1943.  Den var till minne av Bjarne Sandström som stupade 
en av de sista dagarna 1940.   

Den pokal jag är mest stolt över var från en NJK-kappsegling sommaren 1939; 
som 14-årig blev jag tionde och tog sista priset bland 30 deltagare. 

Jag var ivrig medlem i Esbo skyddskårs marin och fick bland annat sommaren 
1941 i uppdrag att ro (obs. ro) från Sökö till Herrö med inkallelsebrev för fiskarna 
där. Det blev blåsor i händerna. Och när kriget bröt ut i juni, blev det vaktturer på 
Esbo bro och i flygalarmtornet i Esbo. 

Med Hasse Dittmar som rorsman på femman Carola slog vi den svenska 
utmanaren och tog hem Bore-pokalen. Men så kom kriget emellan. Jag blev 
inkallad i mars 1943 och var några månader i Viborg och så på Karelska näset. 
Segling varje gång jag hade "loma". 
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När storanfallet började i juni 1944 låg jag på Epidemisjukhuset i Helsingfors med 
scharlakansfeber. Några år senare vid ett besök från Kanada gick jag igenom 
militära rapporter om min enhet utan resultat.  Jag antar att mitt 
"piiskatykkibatteri" som låg bara 100-200 meter från frontlinjen blev utplånat en 
av de första dagarna. 

Jag var fortfarande i uniform då Hans Dittmar skrev till min avdelnings adjutant 
och bad att jag skulle få permission för att representera Finland i 
Sandhamnseglingarna. 

Jag blev alltså gast på femman Carola med Hasse som rorsman. Carola skeppades 
till Sandhamn dit besättningen anlände några dagar senare. Resultatet av 
kappseglingarna blev magert men hemseglingen med kaffe och annat gott ombord 
var skön.   

Vi bestämde oss för att segla genom Porkala vilket betydde lots ombord. Han låg 
bara och latade sig och sov bekvämt på segelsäckarna. Då vi närmade oss 
Pentalagränsen mojnade vinden och då blev det fart på lotsen. Vi paddlade som 
bara den och klarade att komma ut från det ockuperade området. Senare hörde jag 
att seglare blivit arresterade och suttit i ryskt fängelse några veckor. 

Jag drog aldrig på mej den gråa uniformen igen och det var ingen som efterlyste 
mej trots att jag egentligen var AWOL. 

Mellan kappseglingarna fick jag lov att som ”sailing master” använda vår villa på 
Ramsö som hemmahamn för Carin.  

 

På bilden är jag färdig att hissa genuan och ensam ombord segla ut till Kytö och 
Paven. Ving 83 med Berit Hedensjö vid rodret följde med. 
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Jag seglade med Carin till Dragsvik för att besöka en skolkamrat.  Den här gången 
med gast, Carl-Henrik Wrede (Finnair flygkapten) med fru Gigo. På en av öarna 
slog vi oss ihop med andra seglare och tog med oss skolflickor från Helsingfors på 
en livlig seglats. 

 

 
 

1946 blev det igen Sandhamn med Yngve Pacius ombord på Carin. Fin segling till 
Sandhamn med bogsering genom Porkala den här gången. Efter regattan blev jag 
kvar i Sverige och fortsatte mina studier där.   

I Sandhamn gastade jag för Arvid Laurin på hans fenomenala femma Gullmar. 
Vajerskot och ingen rorpinne!  Arvid styrde med fötterna under däck och skötte 
själv storen.  I Sandhamn var vi ofta i mål före några av sexorna. Arvid var en 
suverän rorsman och en god vän. 

Och 1948 blev det en resa till Kanada med avsikt att bli där ett år.  Men det blev 
66 år och nu bor jag i USA.  

Carin såldes till Kanada så jag hade tillfälle att segla med henne i Toronto.   

But that is another story. 
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Estlandssvenskarna 
Text: Pippi Sandås, Foto: Pippi och Stefan Sandås 

Många av oss har semesterseglat i Estland och säkert lagt märke till att öarna och 
orterna ofta har svenskspråkiga namn, t.ex. öarna Ösel (Saaremaa), Dagö 
(Hiiumaa), Ormö (Vormsi), Runö (Ruhnu), Kynö (Kihnu), Odensholm 
(Osmussaar) och Nargö (Naissaar). I ortnamnen märks t.ex. områden som 
Noarootsi, d.v.s. området i nordvästra delen av det estniska fastlandet runt 
Digerhamn (Dirhami) och Rootsikula på Kynö.  

Historien bakom Estlandssvenskan går långt tillbaka i tiden, så långt som till 
1200-talet. Från 1200-talet styrdes Estland av danskar och tyskar, och från 1500-
talet av svenskar. År 1721 övertog Ryssland makten i Estland och styrde landet i 
nästan 200 år. 

Svenskarna som kom till Estlands kuster på 1200-talet kallades kustsvenskar, 
rannarootsi på estniska. Svenskarna hade en särställning i Estland och löd under 
svensk lag. På 1500-talet fanns det 12000 svenskar i Estland, men de tvingades 
lämna många områden fram till 1800-talet. Det fanns dock områden med helt eller 
dominerande svensk befolkning t.ex. på Nargö, Odensholm, Ormsö och Runö 
ända fram till andra världskriget.  

Min första bekantskap med svenska i Estland skedde för några år sedan då vi 
landade i Digerhamn (Dirhami) på en seglats i Baltikum. Digerhamn ligger i 
Noarootsi (kanske Nysverige i översättning till svenska). Vi handlade i Dirhami 
Pood och försökte oss på att tala svenska. Den unga damen som stod bakom 
disken förstod inte vad vi sade, men hon hämtade snabbt butikens ägare. Han 
talade faktiskt helt flytande svenska. Han kunde berätta för oss att det i dagens 
läge inte längre finns kvar många svenskspråkiga i den här delen av landet, men 
eftersom många är svenskättlingar och intresset för svenskan är stort och viljan att 
integrera sig med Europa är stor, så har man infört svenskundervisning i 
gymnasiet i Digerhamn.  

Digerhamn kan för övrigt varmt rekommenderas som en gästhamn med god 
service och djup och skyddad hamn. Digerhamn ligger på lämpligt avstånd från 
både Jussarö och Hangö. 

På samma seglats besökte vi även Runö (Ruhnu) mitt i Rigabukten. Här kunde 
man hyra cyklar i hamnen till ett mycket förmånligt pris. Även vi hyrde cyklar. Vi 
cyklade de några kilometrarna till byn och stannade vid Runös kyrkor, ja det står 
två kyrkor vägg i vägg. Den gamla träkyrkan från 1600-talet (otroligt vacker, 
besök den om ni seglar till Runö) och den nya från början av 1900-talet. Nästan 
alla gravstenar hade inskription på svenska. Det finns i dag inte många ”infödda” 
svenskar kvar på Runö, men Runösvenskarna har fått sin mark och sina obebodda 
gårdar tillbakaskänkta och några har flyttat tillbaka, medan andra endast 
sommartid är Runöbor 
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I den nya kyrkan finns första Moseboken skriven på Runösvenska. Ni kan se ett 
foto av den här intill. Svenskan är ålderdomlig, men förståelig. 

 

 
 

För ett par år sedan seglade vi i Baltikum igen. Den här gången besökte vi bl.a. 
Ormö (Vormsi). Ormö var tidigare den största ön med dominerande svensk 
befolkning. 1934 fanns 2600 svenskar i 18 byar på ön. Under andra världskriget 
lämnade många svenskar ön, men ett fåtal blev kvar. 

Då man börjar lägga märke till svenskan i Estland, så upptäcker man den nästan 
överallt. På många orter, bl.a. i Hapsal (Haapsalu) och på Ormö, finns museer som 
berättar om svenskarna och den svenska tiden. På Dagö (Hiiumaa) finns svensken 

25



 

Jacob de la Gardies slott, som i dag är ett konferenscenter (denne Jacob är för 
övrigt den som gett namn åt Jakobstad). 

Men det är ju inte endast för svenskan som jag tycker Estland är trevligt för 
semesterseglats. Vyerna är annorlunda, jämfört med våra vatten. Kusterna har 
långa sandstränder och fågellivet är rikt. Det man bör beakta är att vattnen är 
grunda och att man därför ska hålla sig till farlederna, som ofta är muddrade 
rännor. De estniska öarna är överraskande stora och därför ska man vara beredd på 
att avstånden kan bli långa. En seglats i Baltikum innebär således havssegling på 
de stora fjärdarna mellan öarna. Hamnarna som ofta är byggda med EU-bidrag är 
fina och välskyddade. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 

1.  STYRELSEN 2014 

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

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

2.  NÄMNDER OCH FUNKTIONÄRER 2014 

Tävlingsnämnden  
Ordförande: Jan Kolster 
Tom Finell, Claes Forsén, Magnus Forsén, Pontus Karlemo, Tore Kindstedt, Bettina Lemström, 
Joakim Majander, Pekka Mattila, Rabbe Sjöblom och Teddy Weber. 
 
Juniornämnden  
Ordförande: Antti Järvi 
Erica Bäckström, Mikaela Kolster, Bettina Lemström, Ville Laine och Mikael Winqvist. 
 
Juniorledare 
Träningsschef: Erica Bäckström 
Lynn Bäckström, Anton Eklund, Mikaela Kolster, Axel Mesterton, Victor Mesterton, Salla 
Paajanen, Nikolas Sanila, Sam Stenman, Heidi Tenkanen, Karin Tukiainen, Saara Tukiainen och 
Emilia Winqvist. Dessutom Ollie Hartas. 
 
Sjösäkerhetsnämnden 
Ordförande: Lars Ingvall 
Magnus Forsén, Pekka Hohtari, Kaj Mattsson, Henrik Vilén, Jonas Vilén, Henrik Wegelius, 
Niklas Wärnhjelm och Peter Öström. 
 
Kölbåtsnämnden  
Ordförande: Joachim Kurtén  
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Tom Finell, Claes Forsén, Magnus Forsén, Jonas Geust, Jan-Eric Holm, Karl Lindfors, Joakim 
Majander, Pekka Mattila, Freyr Riska, Nils Rostedt, Stefan Sandås, Martin Stude 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 och Henrik Vilén. 
 
Pentalakommittén  
Ordförande: Mark Musgrove  
Finn Eriksson, Rabbe Sjöblom och Michael Blom. 
 
Webb-team 
Erica Bäckström, Jonas Geust, Lasse Ingvall, Jan Kolster, Viveca Mentzer-Ekholm och Mark 
Musgrove. 
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 2014 var enligt registret sammanlagt 847 (10 hedersmedlemmar, 8 
inkallade ständiga medlemmar, 175 ständiga medlemmar, 335 årsmedlemmar, 72 
familjemedlemmar, 37 yngre seniormedlemmar och 210 juniormedlemmar). År 2014 intogs 51 
juniorer och 10 årsmedlemmar. Till styrelsens kännedom kom att 5 medlemmar avliditd. 30 
medlemmar har avgått. 
  
Inskrivna juniorer 
Peter Fogelholm, Anna Colerus, Sebastian Heimbürger, Karoliina Soini, Eva af Forselles, 
Nicholas Kroath, Dante Ehnberg, Enja Ehnberg, Felix Gardberg, Femke Oudega, Winston 
Glantz, Lotta Miettinen , Venla Nilsson, Zofia Kierner, Piotr Kierner, Ida Borgström, Richard 
Borgström, Linnea Kamppinen (ESF-stipendium), Carl Nyberg, Ida Inkinen, Ian Inkinen, Oliver 
Jansson, Oskar Jansson, Max Tuononen (ESF-stipendium), Emil Karvinen, Micala Gustafsson, 
Amanda Kondratjeff, Kangasperko Saija, William Lindqvist, Patrik Honkanen, Nathaniel 
Shahar, Sanni Koho , Oona Uuttu, Julia Salmi, Emilia Smeds, Oliver Smeds, Aino Viljakainen, 
Ilona Viljakainen, Ada Ojanpää, Ines Ojanpää, Jon Lindberg, Toni Kallioniemi, Robinson 
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Meinander, Elias Ylitalo, Lucas Ylitalo, Adrian Paulig, Isabelle Paulig, Eddie Johansson, Alfons 
Rosendal, Daniel Viljanen, Herman Bergring (51) 
 
Inskrivna seniorer 
Carin Westerholm, Martti Peljo, Björn Lindgren, Anette Marckwort Lindgren, Emanuele 
Raimondi-Augeri, Kalle Eerola, Robert Fogelholm, Liisa Grönlund, Teija Sirko, Karin Svennas 
(10) 
 
Avlidna 
Till styrelsens kännedom har kommit att följande medlemmar i ESF avled år 2014: 
Tomas Valdemar Lindholm f. 20.1.1953 d. 22.1.2014  
Lars Edelmann f. 3.12.1945 d. 9.2.2014 
Peter Lindgren f. 23.7.1946 död 21.2.2014 
Ann-Marie Nordman f. 30.03.1921 död redan 2010. Sonen Anders Nordman meddelade. 
Ayssa Ingeborg Appelqvist f.22.5.1911, död 8.10.2014. 
 
Avgått 
Sammanlagt 30 medlemmar har avgått, några på egen begäran och andra på grund av obetalda 
årsavgifter.  
 

4.  BÅTAR 

Den 31.12.2014 fanns det totalt 262 inskrivna båtar. 126 kölbåtar, 1 Multihull, 11 606, 1 E-jolle, 
1 470, 26 Laser, 23 Optimist, 1 Tornado, 5 Zoom8, 1 bräde och 8 DN-isjakt. Motorbåtarnas 
antal var 57 segelbåtarnas 205. 
ESF:s egna båtar: Aili Hanell, 7 Optimistjollar, 5 Zoom8, 3 gummimotorbåtar och 2 
räddningsjollar. 
 

5.  STYRELSEMÖTEN, FÖRENINGSMÖTEN, KLUBBVERKSAMHET 

Styrelsen sammanträdde elva gånger. De av styrelsen tillsatta nämnderna och kommittéerna har 
skött sina respektive uppgifter.  
 
I årsmötet den 28 mars 2014 på Vikingaborg deltog ca 40 medlemmar, 35 vuxna och 5 juniorer. 
I middagen efter mötet deltog 30 medlemmar. 
 
Höstmötet hölls den 24 november på Vikingaborg med ett 70-tal närvarande medlemmar, av 
vilka 20 juniorer och yngre seniorer. Middagen efter mötet avnjöts av 30 medlemmar. 
 
Kappseglingsprogram och kalender fastställdes så långt möjligt, med reservation för ändringar. 
Styrelsen för 2015 fastslogs. Nya i styrelsen är Eva Sandås och Henrik Eklund.  
 
I den traditionella kräftskivan den 2 augusti på Pavens veranda deltog 16 medlemmar. 
 

6.  EKONOMISK ÖVERSIKT 1.1.2014–31.12.2014 

Intäkterna från medlemsavgifterna var 56 610 euro, vilket är oförändrat från föregående år 
(2013: 56 650).  
Intäkterna från båtavgifterna sjönk till 50338 euro (2013: 53150).  
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Intäkterna från tränings- och lägerverksamheten sjönk till 68 396 euro(2013 72190).  
 
Personalkostnaderna ökade till 85 511 euro (2013: 72 445). 
 
Understöd har erhållits från Sigurd Frosterus stiftelse, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla, Thure 
Galléns stiftelse, Esbo stad, Helsingfors svenska bostadsstiftelse och Esbo Segelförenings 
Understödsförening.  
 
Restaurangen på Paven har varit uthyrd. Föreningen är momsregistrerad för denna del av 
föreningens verksamhet samt verksamheten kring Harrys Paviljong.  
 
Likviditeten har under året varit god.  
 

7.  AVGIFTER 2014 

Medlemsavgifter Inskrivningsavgift Årlig medlemsavgift 
Senior   120 €   120 € 
Maka/make/sambo   60 €     60 € 
Yngre senior    60 €     60 € 
Junior       0 €     40 € 
 
Båtavgift (för registerhållning, besiktning etc.) 
Kölbåtar och registrerade motorbåtar 25 € 
Jollar          0 € 
Extra besiktningsavgift på 20 euro betalas om besiktningen sker på annan plats eller tid än 
standard. 
Båt som besiktigas efter 30 juni faktureras besiktningsavgift 50 € + eventuella färdkostnader 
som betalas direkt till besiktningsmannen. 
 
ESF-nyckel, pant         40 €  
 
Sommaravgifter 
Initialavgift för ny medlems första båt Två gånger brygghyran  
Brygghyra för kölbåt    50 € + (bredd x 76 €) + (LOA x 11.5 €) 
Båt som använder båtkran (606, folkbåt)  200 €  
Brygghyra på Pentala för 606:or   100 € 
Engångsavgift för båtkran      30 € 
Trailer med eller utan båt       50 €  
Lättbåt, jolle          25 € 
Tillfällig båtplats för i ESF inskriven båt per dygn      5 €  
Straffsats för oskött nattvaktstur   200 € 
 
Vinteravgifter 
Initialavgift för ny medlems första båt En gång vinteravgiften 
Kölbåt, 606, båt på trailer   90 € + 2,4 €/m2 (LxB)  
(vid okända mått används 5x2 m) 
Enbart trailer      50 €  
Enbart mast      50 € 
 
Årsavgifter 
Hyra för lagerutrymme i gamla koppin  50 € 
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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. 
 

8.  JUNIOR- OCH LÄTTBÅTSVERKSAMHET 

År 2014 seglade och bekantade sig fler juniorer än någonsin tidigare med vår verksamhet. Våra 
jolleseglare klarade sig ypperligt i kappseglingar och mästerskap såväl i Finland som utomlands.  
 
Juniorerna har, liksom åren innan, erbjudits ledd fysikträning fyra gånger i veckan under 
vinterhalvåret. Före påsken packades ESF-optimistjollar och också tio HSS-optimistjollar på 
vårturné-ekipaget. Vinterseglarna tränade och deltog under vintern och våren i regattor i 
Sverige, Spanien, Italien och Oman. 
 
Seglingssäsongen i hemmavattnen började i slutet av april och fortsatte in i oktober. På de tre 
första seglingskurserna hade vi fördubblat antalet platser och alla kurserna var nästan fullsatta. 
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 
femte gången internationella träningskliniken Baltic Opti Clinic tillsammans med ett öppet FM-
läger och ett öppet kadettläger. I maj gästades vi av nästan 60 lågstadieelever från Mårtensbro 
skola. ESF tränarteam deltog också på EMK:s stora skolseglingsdag i Gäddvik där vi träffade 
elever från Mattbergsskolan (72 elever) och Finno lågstadium (30 elever).  
 
Det var många evenemang på vår nya juniorpaviljong Harrys Paviljong under säsongen 2014. 
Seglarna använde Harrys varje vecka för sina möten. Den fungerade som tävlingskansli under 
Valkyrian Cup, under FM-tävlingarnas kadettävlingar och under ESF Lady Sail Race. Harrys 
fungerade även som bas för alla säsongens läger. Av de utländska lagen bodde team EST och 
team LAT i Harrys Paviljong under FM-veckan. Juniorerna arrangerade också ett eget 
nattevenemang i Harrys – Finalstudion för fotbolls-VM. På hösten hade optiföräldrarna 
tillsammans med Opti FM Race Committé en trevlig kväll med älgpasta och rödvin på Harrys.  
 
Omkring 50 juniorer deltog i träningsgruppernas verksamhet och 84 i seglingskurserna på 
Paven. Sammanlagt hade vi 134 optiseglare 2014, bra tillväxt från förra årets 90 seglare. 
Juniorhappeningen i maj och hösttalkot i Amiralshamnen var välbesökta. Juniorernas 
säsongavslutning firades på Sökö-Sommarö Brankis i november med 40 deltagare. Säsongen 
inrymde även övrigt program så som juniorminigolf inför höstmötet och mamm- och 
pappsegling. 
 
Totalt tretton ESF-tränare, ledare och hjälpledare var under året engagerade i föreningens 
träningsverksamhet under ledning av träningschefen Erica Bäckström.  
 
På försommaren ordnades Laser Masters-träningar för ett tiotal deltagare i samarbete med 
klassförbundet. Masters-träningen, som i år leddes av Heidi Tenkanen, är redan en tradition 
bland de lite äldre Laserseglarna. Förutom optimistjolle och Laser har också Zoom8 och som ny 
båtklass 420 med två besättningar tränat på föreningen under säsongen 2014.   
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År 2014 skaffade ESF två nya RS Feva båtar. Som fortsättningsklass kommer Fevorna att 
erbjuda rolig segling på klubbnivå. För att kunna öka antalet deltagare i kurserna investerade 
ESF också i två nya Brig Falcon gummibåtar.  
 

9.  PENTALA  

I jämförelse med året 2013 då Harrys Paviljong invigdes, Paven fyllde 100 år, 
fönsterreparationerna avslutades, pontonbryggor bärgades och reparerades, blev 2014 nästan lite 
väl tamt. Om inte Pavens fasadrenovering stått på agendan hade man fått ta det ganska lugnt. 
 
Fasadrenovering på Paven 
Sigurd Frosterus stiftelse beviljade oss nödiga bidrag för renovering av fasaden på vår 101-åriga 
paviljong Paven. 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, 
hjälpte till med sakkunskap och översyn. Han rekommenderade också entreprenören som 
utförde arbetet. När arbetet var gjort sammanställde Arpad Sailo en renoveringsbeskrivning som 
kommer att finnas till läsning på ESF:s hemsida, så jag går inte in på detaljer här. Det är dock 
värt att nämna att renoveringen gjordes med pietet av kunnigt folk som specialiserat sig på 
gamla värdefulla byggnader.   
 
Harrys Paviljong 
Norra terrassen och en spång längs västra väggen upp till södra terrassen byggdes av Micke 
Enoksson och Simon Winqvist på hösten. Samtidigt förlängdes södra terrassen till husknuten. 
Vid sydvästra hörnet byggdes ”kokplattan” – en liten terrass om ca 3x4 meter som plats för ett 
framtida utekök. 
 
Inre bryggan förlängdes med 12 meter. 
 
I övrigt fortsatte verksamheten som vanligt med städning av tomten och upprustning av diverse 
bryggor och bojar.  
 
Och Onsdagsseglingar ordnades såklart. 
 

10.  AMIRALSHAMNEN 

2014 hade det gått 30 år sedan Amiralshamnen tagits i bruk och jubileet firades under 
veckoslutet 24-25 maj med arbete, fest och kappsegling. Jubileumsfestligheterna inleddes med 
det sedvanliga vårtalkot då området städades upp och diverse reparationer på bryggorna 
utfördes, bl.a. förstärkning av den ena slitna landgången mellan pontonerna vid C-bryggans yttre 
ända. Senare på den högsommarlikt varma kvällen hölls jubileumsfest med säsongens officiella 
flagghisning ledd av kommodor emeritus Teddy Weber, Amiralshamnens tillkomst och historia 
presenterades av Peter Joutsi och slutligen kunde de ca 70 deltagarna njuta av den goda maten 
som tillreddes även den på talko med många hjälpande händer under grillmästare Joa Kurténs 
ledning. Följande dag kulminerade jubileumsfestligheterna med kappseglingen Grand Opening. 
 
På våren gjordes även bojgranskning, en tredjedel av bojarna kontrolleras varje år i ett löpande 
mönster. På hösten hölls ett bryggtalko där bl.a. den andra slitna landgången mellan pontonerna 
vid C-bryggans ända förstärktes.  Juniornämnden ordnade den redan traditionella 
juniorhappeningen och talko i Amiralshamnen. 
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Amiralshamnen kunde också ta emot bryggor, totalt ca 100 m, som Esbo stad inte längre hade 
användning för. Den ena hälften av bryggorna förankrades längs med strandkajen. Bryggan kom 
mycket väl till pass under Opti-FM då den var fylld i flera led med optiföräldrarnas och 
tränarnas gummibåtar. Uppsnyggningen av strandkajen kommer att fortstätta under 2015 och 
planeringen för hur den resterande bryggan skall användas pågår. 
 
Det fanns under 2014 fortfarande lediga platser vid bryggorna och lediga vinterplatser på land. 
Både styrelsen och Amiralshamnskommittén har diskuterat åtgärder för hur platserna kunde 
fyllas. 
 

11.  KAPPSEGLINGSNÄMNDEN 

ESF ordande under säsongen många öppna tävlingar. Detta var möjligt då medlemmarna 
beredvilligt ställde upp i arrangörskåren. Flera av tävlingarna är redan traditionella som seglarna 
ser fram emot. ESF Lady Sail var ett nytt initiativ för i år och fick ett gott emottagande. Ett stort 
tack till alla som hjälpt till och jobbat för seglingarna! 

Två ESF-ungdomar tilldelades två fina utmärkelser: Segling och Båtsport i Finland utsåg Tuula 
Tenkanen till årets seglare och Monika Mikkola till årets juniorseglare. 

11.1 Tävlingar arrangerade av ESF 
Öppna tävlingar�
25.5 Grand Opening�
6–7.6 Esbo Hogland Race LYS/ORC (med EPS, KLV och EMK)  
14–15.6 RRegatta 12mR, 8mr, 6mR, 5m, 5.5m  
19–20.7 Valkyrian Cup  
7–10.8 Optimist FM  
23.8 ESF Lady Sail  
30–31.8 Pentala LYS Regatta  
20.9 Grande Finale  
 
Interna tävlingar 
21.5 - 10.9 2014 Onsdagssegling, alla klasser. 13.8 Aktia-onsdagssegling. 
3.8 Pentala Runt 
3.8 Mamm- och pappsegling 
 
 
11.2 Medlemmarnas tävlingsresultat 2014 
 
Kölbåtar 
 
Esbo Hogland Race 
ORC 3 2:a Team Finell, FinnFUN, först i mål av alla, vilket gav Esbo 

stads vandringspris som delats ut sedan 1993. 
 
Baltic Offshore Week (FM) 
ORC 3    8:e S tronic, Weber Brothers 
 
Helsinki-Tallinn Race  
12 båtar från ESF deltog i Helsinki-Tallinn Race i augusti.2014 
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LYS 1     3:e Pekka Rapeli, Imppu B 
ORC Club 3   2:a Tom Finell FinnFUN  
 
Pentala LYS Regatta 
Rysskär-Pentala Race 
Stora LYS  1:a Tom Finell, FinnFUN; 3:e Nils Rostedt, Xelina  
Lilla LYS  1:a Freyr Riska, Skärflickan 
Pentala RWYC Challenge 
Stora LYS  1:a Tom Finell FinnFUN; 2:a Andreas Weber S tronic,  
Lilla LYS   1:a Freyr Riska Skärflickan  
 
Gulf of Finland Race, ORC (Skärgårdssegling + 3 banseglingar) 
ORC 3    1:a Team Finell, FinnFun (1-1-1-1); 4:a Weber Brothers S  
    tronic; 5:e Nils Rostedt, Xelina. 
  
ProSailor LYS-ranking 
Stora klassen   1:a Team Finell, FinnFUN, 5:e Weber Brothers, S tronic (av 
    115) 
Lilla klassen    Freyr Riska, Skärflickan bästa ESF:are på 24 plats (av 98) 
 
ProSailor Offshore ranking 
ORC 3    1:a Team Finell, FinnFUN; 3:e Weber Brothers, S-tronic 
 
 
Lättbåtar, 606 och DN-isjakt 
    
Optimist FM     2:a Jakob Eklund, 7:e Lucas Karlemo 
     3:e under 12 år Nuutti Laine 
Optimist lag-FM 2:a ESF-lag 1 (Jakob Eklund, Lucas Karlemo, Nuutti 

Laine, Lilli Tukiainen) 
Optimist rankingserien  2:a Jakob Eklund, 3:e Lucas Karlemo 
 
 
Zoom8 VM Dam   8:e Emilia Winqvist 
Zoom8 VM Lag Dam (inofficiell)  1:a Emilia Winqvist 
 
Laser Radial VM   2:a Tuula Tenkanen 
Laser Radial Youth VM (12/2013) 1:a Monika Mikkola 
Laser Radial ISAF Youth VM 3:e Monika Mikkola 
Laser Radial EM   6:e Tuula Tenkanen 
Laser Radial Youth EM   1:a Monika Mikkola  
Laser Radial FM   1:a Monika Mikkola, 7:e Victor Mesterton 
Laser Radial rankingserien  7:e Victor Mesterton 
Laser Masters FM   2:a Martin Baltscheffsky, 6:e Tore Kindstedt 
 
606 FM  3:e Patrick Blom ESF (Kasimir Johansson, NJK), 7:e 

Bettina Lemström och Charlotta Lemström, 10:e 
Christopher Diesen och Mischa Blom 
(Utöver FM-medaljerna delade förbundet ut Afrodites 
sköld till bästa dambesättning, som i år gick till Bettina 
och Charlotta Lemström, FIN-7 (Estelle). 

606 ranking    6:e Patrick Blom, 9:e Robert Segercrantz 
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Match Race Dam FM  1:a Peppi Karlemo och Erica Bäckström, 4:e Bettina Lemström, 

Charlotta Lemström och Saara Tukiainen 
 
DN-Isjakt  
Rankingsegling  2:a Bengt Enoksson (av 17) 
FM    13:e Bengt Enoksson (av 25) 
 
Resultat i tävlingar arrangerade av ESF 
 
Grand Opening 
Stora LYS   1:a Joakim Majander, Troy; 2:a Nils Rostedt, Xelina; 3:e  

 Thomas Baltscheffsky, Carolina 
Inga deltagare i lilla LYS 
 
Valkyrian Cup  
Optimist   3:e Nuutti Laine 
 
ESF Lady Sail 606 1: a Nora Järvi & Tina Sell; (2:a Ulla Paatola & Fredrika 

Kuuskoski HSS); 3:e Viveca Mentzer-Ekholm & Heidi Rehn; 4:e 
Marjaana Sanila & Karin Tukiainen 

Grande Finale 
Stora LYS   1:a Tom Finell, FinnFUN; 2:a Thomas Baltscheffsky, Carolina; 
    3:e Andreas Weber S tronic, 4:e Puppis, Kalle Lindell 
Lilla LYS 1:a Magnus Forsén, Sabrina; 2:a Petri Tuominen, Cosette; 3:e 

Richard Hagert, Gamraten (NJK), 4:e Emil Lindblom, Sara 
 
Resultat i föreningens interna tävlingar 
 
Onsdagsseglingar 
LYS stora klassen (>1,18 )  1:a Team Finell, FinnFUN; 2:a Joakim Majander, Troy; 3:e 

 A&P Weber, S tronic; 4:e Xelina, Nils Rostedt. 
LYS lilla klassen (< 1,17) 1:a Magnus Forsén, Sabrina; 2:a Stefan Sandås,Origo; 3:e Riku 
    Hagert, Gamraten (NJK);4:e Peter Anton, Blanka; 5:e Emil  
    Lindbom, Sara. 
606    1:a Team Karlemo, 2:a Team Blom, 3:e Team Lemström 
Laser    1:a Hans Köhler, 2:a Tore Kindstedt, 3:e Jukka Kajan 
Laser Radial  1:a Göran Paul, 2:a Kalle Eerola, 3:e Mathias Mikkola (HSK); 

 4:e Lotta Lemström 
Feva    1:a Lucas och Jakob, 2:a Lucas och Nuutti, 3:e Lucas och Lasse 
Tornado   1:a Thomas Baltscheffsky, 2:a Bettina Lemström 
Zoom8    1:a Jakob Eklund, 2:a Lilli Tukiainen, 3:e Karoliina Soini 
Optimistjolle   1:a Frans Järvi; 2:a Simon Karlemo; 3:e Lovisa Diesen 
 
Pentala Runt 
LYS stora   1:a Tom Finell, FinnFUN; 2:a Joakim Majander, Troy; 3:e Nils 
    Rostedt, Xelina 
LYS lilla  1:a Magnus Forsén, Sabrina; 2:a Freyr Riska, Skärflickan; 3:e 

 Antti Järvi, Ann- Mari 
606  1:a Bengt Enoksson & Jan Winqvist; 2:a Bettina Lemström & 

 Harriet Gordin; 3:e Henrik Eklund & Lotta Lemström 
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Zoom8    1:a Jakob Eklund 
Optimist   1:a Chris Karlemo 
Hobie Cat   1:a Thomas Baltscheffsky  
 
Mamm- och pappsegling 
Optimist   1:a Henrik Eklund; 2:a Lotta Lemström; 3:e Bettina Lemström 

12. ISJAKTSNÄMNDEN  

2014 ordnade ESF en rankingsegling på Pickalaviken den 25–26.1. Denna gång hade vi 
tillräckligt med arrangörer, t.o.m. olika bemanning på lördag och söndag. Det låg några cm snö 
på isen och på lördagen var vinden svag. På söndagen var vinden också svag till att börja med, 
men de sista delseglingarna kunde seglas i en tilltagande vind. Bengt Enoksson, enda deltagaren 
från ESF, blev tvåa av totalt 17 deltagare. 
FM seglades den 22–23.2  på Pyhäjärvi/Säkylä. Isen var otroligt snabb och på lördagen seglades 
med en vind som ökade under dagen. På söndag seglades i mycket hård vind, otroligt vått före 
och med höga hastigheter. Alla 10 delseglingar kunde seglas. Bengt Enoksson blev 13 av totalt 
25 deltagare. 

13. KÖLBÅTSNÄMNDEN  

Kölbåtsnämnden och tävlingsnämnden omarrangerades en del i början av år 2014. Tidigare 
hörde kölbåtarnas kappseglingsärenden till kölbåtsnämnden men nu är all tävlingsverksamhet 
koncentrerad till tävlingsnämnden. Vi tror att det finns en hel del synergier på detta sätt och att 
det är viktigt att all tävlingsverksamhet koordineras enhetligt. 
 
Kölbåtsnämnden arrangerade en vintereskader till Jakobstad där vi blev väl bemötta på Baltic 
Yachts, Maestro boats, Jakobstads Båtvarv samt Nanoq museet. Vi åkte tåg till Jakobstad och 
hade buss till förfogande på ort och ställe. Trevlig middag avnjöts på restaurang Sesams. 
Onsdagssitsarna har fortsatt med varierande deltagarintresse, ibland med bastu och ibland utan. 
I juni seglade fem båtar till Porkala Marin. Där väntade reserverade båtplatser, varm bastu, god 
middag och allmänt trevlig samvaro. 
”Traditionsenlig” skumppa avnjöts i Pirita just före prisutdelningen under Helsinki-Tallinn 
Race. 

14.  SJÖSÄKERHETSNÄMNDEN 

Sjösäkerhetsnämnden bestod av 9 personer och besiktningarna skedde enligt beprövat mönster. 
Skrovbesiktning gjordes i Amiralshamnen 26.4, 3.5 samt 4.5. Under året skrov- och 
grundbesiktigades 32 båtar. Årsbesiktningar gjordes under tiden 19.5–18.6 i Amiralshamnen och 
på Paven. Båtar upptagna på annat ställe än i Amiralshamnen besiktigades enligt 
överenskommelse med besiktningsmännen. 

15.  SLUTORD  

Ett varmt tack till alla som på olika sätt stöder föreningens verksamhet! 
 
 
Styrelsen, mars 2015 
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Bilaga 1 Verks.ber. 2014
Interna tävlingar 2014

ONSDAGSPOKALERNA Segrar PENTALA RUNT 3.8.
Kölbåtar Kölbåtar, lilla klassen 
LYS � 1,17 Sabrina, Magnus Forsén 9 1 Sabrina Magnus Forsén
LYS � 1,18 FinnFUN,Tom Finell 9 2.Skärflickan Freyr Riska
606 Far-Väl Team Karlemo 7 3. Ann-Mari Antti Järvi
Laser Hans Köhler                       7 4. Nicotina Niklas Wärnhjelm
Laser Radial Göran Paul 6 5. 329 Hannu Juranen
Zoom 8 Jakob Eklund 5 6. FE 64 Lasse Montonen
Optimist y. Frans Järvi 7 7. Yoldia Dick Wikström
Optimist ä. Lucas Karlemo 6

Kölbåtar, stora klassen
ONSDAGSPOÄNGPRISEN 1. FinnFUN Tom Finell
Kölbåtar, stora klassen Poäng 2. Troy Joachim Majander
1. FinnFUN Team Finell 92,00 3. Xelina Nils Rostedt
2. Troy Joachim Majander 83,00 4. Håll’idej Karl Lindfors
3. S-tronic A & P Weber 69,75 5. Baltic Match Lasse Ingvall
4. Xelina Nils Rostedt 60,00 6. Vera Johan Bäckström
5. Imppu Pekka Rapeli 58,00 7. Alexia Barbro Kirkpatrick
Kölbåtar, lilla klassen
1. Sabrina Magnus Forsén 88,25 606
2. Origo Stefan Sandås 53,00 1. Malin Bengt Enoksson, Jan Winqvist
3. Gamraten Richard Hagert 44,25 2. Far-Väl Bettina Lemström, Harriet Gordin
4. Blanka Peter Anton 42,00 3. Estelle Henrik Eklund, Lotta Lemström, 
5. Sara Emil Lindblom 41.50 Delila Järvinen
606 4. Dione Anton Eklund, Victor Mesterton
1. Far-Väl Team Karlemo 100,75 5. E & E Finn, Linn, Ted och Jon Eriksson 
2. Dione Team Blom 99,75 6. Katrina Mark och Nora Musgrove
3. Estelle Team Lemström 99,25
4. Bengta Team Kolster 81,50 Zoom 8
Laser 1. Jakob Eklund
1. Hans Köhler 35,75 2. Lilli Tukiainen
2. Tore Kindstedt 29,75
3. Jukka Kajan 19,50 Optimist
4. Nils Lagerström 19,25 1. Chris Karlemo
Laser Radial 2. Lasse Lindell
1. Göran Paul 17,75 3. Mathias Lindfors
2. Kalle Eerola 17,25
Zoom 8 Hobie Cat
1. Jakob Eklund 14,75 1. Thomas Baltscheffsky
2. Lilli Tukiainen 8,75
Optimistjolle, Äldre
1. Lucas Karlemo 106,25
2. Bianca Nilsson 90,00
3. Aleksanteri Koljonen 89,00
Optimistjolle, Yngre
1. Frans Järvi 169,25
2. Simon Karlemo 162,00
3. Lovisa Diesen 131,50
4. Tatu Tukiainen 127,50
5. Valtteri Jokinen 119,00
6. Lasse Lindell 99,00
7. Emil Winqvist 90,00
8. Nuutti Laine 78,25
9. Ines Karlemo 74,00
10. Viktor Nilsson 70,50  
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    Bilaga 2. Verksamhetsberättelsen 2014 

 
 
 

KAPPSEGLINGSJETONGER FÖR 2014 
 

28:e spännet till Guldjetong (260 poäng) 
Tom Finell    284,10  poäng 

 
4:e spännet till Silverjetong (170 poäng) = Guldjetong 
Niklas Wärnhjelm   249,70  poäng 

 
I:a spännet till Silverjetong (170 poäng) 
Anton Eklund    174,10  poäng 

 
III:e spännet till Juniorjetong (160 poäng) 
Jakob Eklund    587,70  poäng 

 
II:a spännet till Juniorjetong (150 poäng) 
Sam Stenman    150,90 poäng 

 
I:a spännet till Juniorjetong (140 poäng) 
Lucas Karlemo   282,00 poäng 
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Bokslutet 2014 
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VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 

1.�Kappseglingar�

Exakta uppgifter om tävlingarna läggs in på kalendern efter hand. (Se 
www.esbosegelforening.fi/Kalendern) 

24–25.1  DN-isjakt, rankingsegling 
24.5   Grand Opening 
5–7.6   Esbo-Hogland Race, tills. m. EPS, KLV och EMK 
6–7.6   Opti Kadett 
13–14.6   RRegatta 
11–12.7   Valkyrian Cup   
2.8   Pentala Runt samt Mamm- och pappsegling 
7–9.8   Optimist FM / Ranking 
22.8   Lady Sail Race  
22–23.8  Pentala LYS Regatta 
28–30.8  FM i 606 
19.9   Grande Finale 
20.5–9.9  Onsdagsseglingar  

2.�Onsdagssegling�

Onsdagsseglingen är en ESF-verksamhet som har pågått som en obruten tradition 
åtminstone sedan 1914 och så vill vi ha det också framöver. Ur ESF:s 
seglingsprogram år 1914: "Onsdagarna den 17, 24 juni, 8, 15, 22 29 juli, 5, 12, 19, 
26 augusti anordnas öppna pokalseglingar för kl. 10 m2, 15 m2 och 22 m2 å 1 
sjömils triangelbana (2 hvarf)." 

Och ur Årsbok 1926: "Inom föreningen har kappseglingsintresset främst varit 
koncentrerat kring de traditionella s. k. onsdagsseglingarna, ursprungligen öppna 
endast för föreningens 15 m2- och 22 m2-båtar, men sedan år 1920 för alla."  

Nuförtiden övningsseglar man (främst barn och ungdomar) på onsdagarna, och på 
kvällen anordnas kappsegling. Kappseglingen sker på skärgårdsbana med start och 
mål vid Koppin på Paven. Första start är ca 18:00 och över startlinjen går allt från 
garvade kölbåtsrävar till nybörjaroptimister. 

Barn och ungdomar äter kl. 16 efter övningsseglingen, medan de äldre kan avnjuta 
seglarbord mellan 17 och 21. Den officiella delen av onsdagsseglingen avslutas 
med prisutdelning, men kvällen fortsätter ofta långt efter det på den soliga 
terrassen. 
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Aili Hanell trafikerar mellan Amiralshamnen och Paven på onsdagarna. 
Transporten är gratis och sköts av ESF-medlemmar för ESF-medlemmar och deras 
gäster. 

3.�Tävlingsnämnden�

Målsättningen är att ESF skall ordna bra och rättvisa tävlingar med enhetliga 
arrangemang för seglarna, och att alla funktionärer skall veta vilka medel som står 
till buds. Föreningen har gjort ett eget material som finns tillgängligt via hemsidan 
för planering och 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 kappseglingsdomare 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 handledning i att fungera som funktionär vid 
kappseglingar.  

4.�Juniornämnden�

Vi fortsätter att målmedvetet utveckla föreningens juniorverksamhet och öka 
antalet deltagare i seglarskolans kurser och träningsgrupperna. Vi fortsätter 
samarbetet med skolor i trakten för att introducera segling för skolelever och göra 
ESF bekant för dem. Juniorföräldrarna introduceras i ESF:s verksamhet bl.a. 
genom träffar på Harrys Paviljong och möjlighet att prova på segling. 
Onsdagsseglingarna har fortsättningsvis en stor roll i att visa våra juniorer ESF:s 
traditioner och seder.  

Vi ordnar regelbunden och målmedveten seglingsträning för såväl nybörjare som 
mera 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. Vår ambition är att igen få igång åtminstone en 
träningsgrupp för juniorseglare som växer ut från Optimist (Zoom8  eller 420) 
samt erbjuda segling på klubbnivå (RS Feva, 606, Zoom8). 

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. På planerna finns också två stycken en vecka långa läger för föreningens 
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juniorer, övernattning i tält är planerat. I samband med Pentala Runt arrangerar 
juniorerna den traditionella mamm- och pappseglingen för vuxna i optimistjolle. 

Ett starkt bevis på den tillit vi har från andra föreningar och klassförbund är att vi 
fått äran att arrangera Optimist FM 2015 (7 – 9 augusti). Det är nu tredje gången 
på fyra år som ESF står för arrangemangen. I samband med FM arrangerar vi 
också en separat Kadettregatta för de yngre. Valkyrian Cup hör till traditionen 
även 2015. Då vi har en mängd nya optimistseglare i föreningen planeras även 
arrangerandet av en Kadettregatta i början av säsongen. 

Vinterturnéprojektet med tränings- och kappseglingsresor utomlands fortsätter 
vintern 2015 för optimistseglarna. Seglare från andra föreningar är välkomna med 
på turnén. Vi har utvecklat vårt koncept och för att kunna locka ännu fler deltagare 
anskaffar föreningen 24 Optimistjollar. Dessa jollar hyrs ut åt deltagarna i 
vinterturnén. Deltagarna representerar förutom ESF även andra föreningar - ett fint 
bevis på samarbete mellan föreningar. Vinterturnén startar i januari och går till 
Spanien, Italien och Sverige. Deltagarna har möjlighet att delta i träningsläger och 
regattor. Efter turnén erbjuds Optimistjollarna till försäljning till förmånligt 
medlemspris. 

Utanför seglingssäsongen fortsätter juniorverksamheten med fysikträning, talkon, 
säsongavslutning mm. Vi fortsätter samarbetet med andra föreningar i regionen 
och utomlands. Äldre juniorer uppmanas även i fortsättningen att delta i ledar- och 
tränarskolning och fungera som ledare tillsammans med de övriga kunniga 
juniortränarna. 

5.�Kölbåtsnämnden�

Kölbåtsnämnden kommer att ordna onsdagsträffar i Amiralshamnen 3.12, 14.1, 
4.2 och 4.3. För de intresserade lönar det sig att följa med annonsering på 
hemsidan. Samma sak gäller vinterexkursionen till Kotka (Wellamo och 
träbåtscentret) som ordnas i slutet av januari. 

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 
september. Preliminärt planerar vi Grand Opening med ett liknande koncept som 
under Amiralshamnsjubileet 2014, m.a.o. vi startar med talko i hamnen 23.5 vid 
lunchtid, badar bastu och ordnar gemensam grillafton, samt seglar GO söndag 
morgon. Kölbåtsnämnden rekommenderar varmt dessa evenemang samt 
onsdagsseglingarna också för kölbåtsseglare som annars inte är aktiva 
kappseglare. 

Gemensam gaskontroll för kölbåtar planeras i maj. 

Kölbåtsnämnden understöder planerna på att genomföra Pentala LYS Regattan 
(Pentala Race och RWYC Challenge) och ESF Lady Sail under samma veckoslut 
med gemensam fest/middag på Paven. 
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Kölbåtsnämnden planerar också att aktivera sig i att skaffa nya medlemmar med 
kölbåtar eftersom den nuvarande trenden är oroväckande negativ. Vi har för 
många lediga platser vid bryggan och ett flertal båtar är till salu. Alla medlemmar 
välkomnas att rekommendera Amiralshamnen och ESF till vänner, arbetskamrater 
och andra potentiella blivande medlemmar. 

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 är en ständigt pågående process. Målsättningen är att de olika 
verksamhetsområdenas behov kan tillgodoses på bästa möjliga sätt (jollar, 
bilparkering, släpkärror, vinterförvaring osv). Arbetet med strandkajen fortsätter. 
Strandbryggan nedanför planen kommer för att få sin slutgiltiga förankring och 
stranden får en ansiktslyftning med strandmuddring och stensättning. 

Även normala underhållsarbeten ingår i de planerade aktiviteterna. Såsom tidigare 
görs det mesta av underhålls- och reparationsarbetet genom talkoarbete. Samtliga 
användare av Amiralshamnen uppmanas delta i talkon som ordnas. 

7.�Pentala�

Renovering av Paven 

Utvecklingstakten håller fortfarande i men vi närmar oss milstolpen då hela Paven 
är renoverad. Nu återstår endast taket och eventuellt verandans insida och sedan 
har allt gåtts igenom på Paven. Ingendera åtgärden är brådskande, men om vi får 
de understöd som behövs och en bra offert på entreprenaden kan det tänkas att vi 
sätter igång 2015. I annat fall blir det av senare. 

Harrys Paviljong 

Planering av de faciliteter som behövs för att till fullo utnyttja Harrys för 
juniorseglingen har satts igång. Vi planerar att bygga Nya Koppin och förnya 
Bruna Skjulet. Planeringsarbetet för duschar och omklädningsutrymmen i en 
separat byggnad intill Harrys går vidare i diskussioner med staden. I planerna 
ingår också sovstugor samt en strandbastu. Time will tell. 

Restaurangen 

Restaurangverksamheten fortsätter som förut med Triton Marin. Det har visat sig 
att kylutrymmena är på tok för små, så vi funderar tillsammas på olika lösningar 
på det problemet. 
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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 2015 att ske enligt beprövat mönster: skrovbesiktning i 
Amiralshamnen vid flera tillfällen under våren, och årsbesiktning i slutet av maj 
och fram till midsommar, med båten sjösatt och fullt utrustad. Årsbesiktningar 
görs också på Pentala. Vid besiktningen skall skepparen eller en representant vara 
närvarande. 

Skrovbesiktning för båtar som är upptagna på annat ställe än Amiralshamnen görs 
enligt överenskommelse med besiktningschefen. Vid behov kan en båt även 
grund- och årsbesiktigas på annan plats än Amiralshamnen eller Paven mot 
ersättning för resa.  

Båtägarna uppmärksamgörs på att båtens namn ska vara synligt även på försidan 
från bryggan samt att besiktning skall utföras senast 30.6.  

9.�Administration�och�information�

Föreningens årsmöte planeras till den 20 mars och höstmötet till 20 november. 
Datum kan ändras. 

Styrelsen sammanträder i snitt en gång per månad. Nämnder och kommittéer 
arbetar självständigt inom av styrelsen givna ramar. Arbetet med "Vision ESF 
2020" fortsätter.  

Kanslifunktioner som föreningens register, fakturering m.m. sköts på halvtid av en 
anställd kanslist. Det register- och faktureringsprogram som föreningen har använt 
i ca 7 år tillhandahålls av förbundet. Programmet börjar nu vara föråldrat och 
förbundet siktar på att ta i bruk ett nytt. 

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 
utkommer ersätter den Vårinfo för det året.  

Nyhetsbrev per e-post sänds till dem som har uppgett e-postadress, ESF-nytt – vi 
seglar skickas ungefär en gång per månad och Amiralshamnsnytt vid behov. 

Via hemsidan www.esbosegelforening.fi kan man söka information om 
verksamheten, anmäla sig till evenemang samt meddela om adressändring, ny båt 
etc. Webbsidorna uppdateras kontinuerligt och nya användbara moduler 
tillkommer. På önskelistan står en funktion som möjliggör betalning via nätbank i 
samband med anmälning till ett evenemang. Vid årsskiftet 2014-15 görs en större 
uppdatering och modernisering av webbsidorna. 
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En arbetsgrupp för arkivering av ESF-material tillsattes i början av september 
2014. Gruppen siktar på att slutföra arbetet med katalogiseringen under 2015 och 
sköta flyttningen till ett professionellt arkiv. Det äldsta materialet från 1900-talets 
början digitaliseras. 

10.�Ekonomi�

Föreningens ekonomiska uppföljning och ansvarfördelning är uppdelad enligt 
kostnadsställen som ger nämnder och kommittéer möjlighet till egen planering och 
budgetering. Föreningen strävar efter en mera aktiv inställning där ansvariga för 
olika ansvarsområden på längre sikt kan planera sin verksamhet.  

Budgeten för år 2015 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 
seglingsintresserade. 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 
kappseglingsverksamhet med onsdagsseglingar och seglingskurser. 

I samverkan med broderföreningarna och Segling och Båtsport i Finland r.f. 
deltar vi i arrangemang av nationella och internationella tävlingar och i stöd- och 
träningsverksamhet för aktiva seglare, och därmed i utvecklingen av segelsporten i 
Finland. 

Föreningen har sedan 1906 målmedvetet inspirerat och lärt upp nya seglare och 
funktionärer och samtidigt i takt med förändrade omständigheter byggt upp 
faciliteterna på sina egna fastigheter. ESF erbjuder en trygg framtid. 

Styrelsen i november 2014 
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Stadgar för Lasse Edelmanns minnespris  

BAKGRUND: 

Pokalen donerades 1952 till HSS av kommerserådet W.W Wikström. Den ställdes 
upp i dåtida juniorklassen Vingbåt och tävlades om årligen i HSS öppna 
juniorregatta.  

Kim Weber och Lasse Edelmann erövrade pokalen för alltid genom tre segrar åren 
1961, 1962 och 1964.  Övriga ingraverade vinnare: 1952 Joel Jahn HSS, 1953 
Arne Baltscheffsky ESF, 1954 och -55 K. Massalin HSS, 1956 Rabbe Takolander 
ESF, 1957 Rolf Kokkola HSS, 1958 Rabbe Takolander ESF, 1959 Carl Gustav 
Nilsson ESF, 1960 Christian Andersson NJK och 1963 Didrik Malm NJK.    

Pokalen donerades år 2014 som ”Lasse Edelmanns minnespris” till ESF av Kim 
Weber. 

STADGAR: 
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Tornadon 

Text: Thomas Baltscheffsky  

Sommaren 2014 provseglade 21 ESF:are små katamaraner av modell Tornado och 
Hobie Cat i Amiralshamnen. Min egen väg in i katamaranernas värld gick via ett 
sommarjobb 1979 vid Ammersee i Tyskland. Där var jag med om att bygga 
Tornado-katamaraner som skickades till kappseglingens Olympiska spel 1980. De 
byggdes i faner, förutom roder och centerbord som byggdes i plast. Det dröjde 18 
år innan jag själv skaffade en Tornado och kom underfund med dess finesser. I det 
följande en kort resumé av mina iakttagelser om Tornadon. 
Den klassiska Tornadon är enligt reglerna avsedd för två personer. Den är 6,10 m 
lång 3,05 m bred, väger 165 kg och bär 21,5 m2 segel. Tornadon konstruerades av 
britten Rodney March 1967. Tornadon har två segel, två roderblad och två 
centerbord. Den är rustad med trapets för gasten och hängstroppar för rorsman. 
Trots stag och enkel spridare är masten vridbar kring sin lodräta axel. Masten 
vrider sig 180 grader och utgör en förlängning på seglets form. Storseglet har 
genomgående lattor och öppet justerbart bomlik. Focken är monterad mera än en 
halv meter upp från skrovet, och fångar effektivt fri vind. Besättningen uppehåller 
sig på någotdera skrovet och tar sig från det ena skrovet till det andra över den 
mellanliggande trampolinduken. Ombord finns bara det nödvändigaste, block och 
rep. 
 

 
Thomas Baltscheffsky och Mikael Westerlund i Tornadon  
Foto: Kristian Honkanen  
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Segelsättningen har gjorts särskilt effektivt med förseglets spalteffekt och 
storseglets vridbara mast.  Tornadon seglar balanserat, dvs. segelarean 21,5 m2 
balanserar utmärkt mot båtens lateralplan (sidoytan under vattnet), så att 
rodertrycket är minimalt även i hård vind. Tornadons stora bredd utnyttjas bäst på 
kryss. Då seglas den helst så att lovarts skrov precis lyfter ur vattnet. Det här 
minskar den våta ytan samtidigt som segelytans krängande kraft och besättningens 
tyngd bärs upp endast av det i lä belägna skrovet. Seglen låter sig trimmas och 
anpassas till rådande väderlek. Trimningen är viktig därför att segelytan är relativt 
stor i förhållande till båtens vikt. Segelytan låter sig inte minskas med revning. Det 
är storseglets levang som gör att revning inte behövs. Levangen är så bred att den 
ger ett spelrum på nästan 90 graders vridning för val av vindens anfallsvinkel mot 
storseglet. Storseglets kraftupptagning är effektivast då bommen hålls mitt i båten. 
Men då vinden på kryss blir för stark och krängningen för stor kan 
kraftupptagningen reduceras gradvis, ända till nära noll, genom att man ger ut på 
levangen. Levangens spelrum är dubbelt så stort som i mera traditionella 
enskrovsbåt (t.ex. H-båten som har lika mycket segel men väger nästan 10 gånger 
mera).  
Speciellt storseglet tar emot krafterna både av faktisk vind och av framfarten 
inducerad vind. För att detta skall kunna hanteras med mänskliga krafter används 
en grov sex- eller åttafaldig skottalja. Detta räcker också i kraftig vind. Tornadon 
har utmärkta seglingsegenskaper och är ett nöje att segla. Även i betydande vågor 
går Tornadon som på räls, stabilt och jämnt då den skär vattnet med kanotsmalt 
skrov. Naturnärhetens och fartens tjusning betyder att man också kan råka på en 
och annan dusch. Står man i trapetsen är det närmast fötterna som får sig. Det 
gäller att klä sig väl ty Tornadons relativt snabba framfart är förenad med 
avkylande fartvind som det är klokt att gardera sig mot.  
I hårdare vindar, t.ex. över 12 m/s, kräver smidig manövrering en viss vana. 
Tornadon är lätt och trygg att kontrollera för den som känner seglingens grunder. 
Tornadons skrovstabilitet är utmärkt även i hård vind och ger besättningen extra 
god tid för manövrering, t.ex. i stagvändningar. Man lär sig snabbt att Tornadon 
ska seglas snabbt med betoning på toppfart. Manövrering kostar fart och tid och 
lämnas till ett minimum speciellt vid kappsegling. På kryss skall Tornadon helst 
seglas med åtdragna men snabbt justerabara segel. I hård vind gäller det att hålla 
besättningens vikt långt i lovart och akteröver för att hindra att fören dyker. Om 
fören dyker i hög hastighet finns risk för framåtstjälpning. I hård vind ska man inte 
ge ut för mycket på storseglet, ty om man gör det blir dess form mera bukig och 
tvistad vilket får seglet att generera starka och samtidigt olikriktade krafter som i 
hård vind kan göra färden mera utmanande. Ett bukigt segel ökar krängnings- och 
dykningstendenserna. 
Tornadon reagerar känsligt på hur den används. Tornadon bjuder på en helt ny 
nivå av seglingserfarenheter också för den erfarne enskrovsseglaren.  
Den klassiska Tornadokonstruktionen var OS-klass under åren 1976- 2008, i över 
trettio år. År 2000 modifierades klassreglerna så att den klassiska Tornadon fick 
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en parallellkategori. Det ursprungliga Tornadoskrovet gavs mera segelyta, 
bogspröt och en spinnaker på 25 m2 och storleken på fock- och storsegel 
justerades och skotningen ändrades. Båten rustades med ytterligare en trapets, en 
för vardera besättningsmannen. Den nya versionen splittrade klassen i Finland. I 
Centraleuropa har det förnyade Tornado-konceptet etablerat sig som tävlingsklass 
för de allra snabbaste katamaranerna. 
 
 
 
 

 
 
        Foto: Thomas Baltscheffsky 

50



�������	
��������������������

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

��������������� �� ������ ���������������������������� �� ������
��
	�����������  !!!  !"# �������$��%��  !&  !''
(��		�)��  !!!  !* )�		�����+����  !&  !& 
��,�	���-���� .//"  !" �0
������)��  !!"  !!"
1�����)���� .//"  !*2 3�
������$��  !!"  !!"
4�������(�� .//&  !*! 5�0
��������-�	6 .// .// 
$�	�������� ./   !"& 7�8�����7������ .//"  !&*
7��������7��� ./ .  !". 9������������ ./ .  !!#
9
	���,��$����� ./ ' ./ ' 9�������7��%�� ./ .  !!#
�������7���� ./ ' ./ '
)������)������� ./ *  !#2

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

9���� ���� ��  !" :�	��0
�;��� 9	�<����� �� .//2
9���� )
���� ��  !*# :�	��0
�;��� 9��� ��  !*2
9������ 9���� � .//' :�	��0
�;��� 7��%� ��  !" 
9������ $� �  !!& :�	��0
�;��� =8� � ./ '
9
	��0� �,��� � .//2 :�	��0
�;��� )
���� �  !"&
9
	��0� $�� �� .//& :�	��0
�;��� >		� ��  !*&
9
	��0� $��� � .//& :���������� :�� � ./  
9
	��0� 7�8� � .//& :���������� ?�		� � ./ /
9
	��� :���� ��  !'! :�0� ?�	�� � ./ '
9
	��� ���6�� ��  !! :�
� :��0� � .//2
9
	���,� $����� 
� ./ ' :�
� (���� � ./ '
9
�	� $� ��  !&! :�
� 7���0�� � .//&
9
�	� 7���� ��  !". :�
� +�8�� � .//'
9
���� $�� � .//! :�
� -���0�� �� .//2
9
���� )���� ��  !#* :����� @��A��� �  !#/
9������� +��� �  !!' :����� -��
 ��  !2!
9������� )����� �  !&' :����� ����� � ./ 2
9������ 9	�<����� ��  !!# :���
�		 @��� � ./  
9������ B���	��� �  !!# :���	��� 4��� � .//&
9������ (��� �  !&2 :������ ������ � ./ *
9������ ���		� �  !&2 :�,����
�� ?�	�� � ./ /
9������ ����� ���  !!# :�,�����,� B��C�� �  !&*
9������ 7��%�� ���  !!# :�,�����,� ������ ��  !*/
9������ =�0�� �  !!# :�,�����,� ����� ��  !2*
9������A3�	����� ��� ��  !"/ :�,�����,� 7��%� ��  !2"
9������� )�� �  !!. :�,�����,� ������ �  !" 
9�������� :����	 ��  !& :	�� 9���A7��� ��  !&.
9�������� ����� �  !&* :	�� :������ � ./ '
9�������� ����� �  !!2 :	�� 7���	 �  !& 
9�%	� ���� � .//2 :	�� +���0� �  !&2
9���� +���� �  !!* :	�� +���� ��  !&.
9CC�	D��� ����� ��  !2" :	������ $�����
 �  !!2
:�0�	��� )
���� � .//2 :���� B
��%�� ��  !#2
:��� +���0� �  !&' :���� ����� �  !&&

51



:���� -����� ��  !!2 ������ 1	�� � .//!
:���� ��E� ��  !!2 40�
���� ������� � .//!
:�������� 7�		� � ./ 2 4��	���� 9����� � .//#
:�������� 3��� � ./ 2 4��	���� 4�� �  !!!
:��� 7���	 � ./ . 4��	���� ������ ��  !2.
:������,� ��� � ./ * 4��	���� ��
�� ��  !2'
:������,� -0
��� � ./ * 4��	���� ?�� ��  !"'
:����,� +���� � .//& 4���	� $�		� � ./ *
:��������� ����� � .//" 4
����� ����� � ./ *
:��������� ����� ��  !*' 4
����� 4��� � ./ *
:��� :��0� �  !# 4
������
 9������ � .//"
:�0� 9	�� � ./ ' 4
������
 4		�� � .//"
:�0����,� 9<�	 � .//# 4
������
 ������ �  !!/
:�0����,� :������ � ./  4
������
 ����� � .//"
:�0����,� :�,��A-��� �  !!2 4
����,� (����� ��  !''
:�0����,� 4�0� �  !!' 4�, 7�8��� � ./ .
:�0����,� ��
�� � .//" 4�, �� � ./ .
:�0����,� @��� ��  !2 4�
�	� �,��� ��  !&.
:�0����,� @��� �  !!" 4�
�	� =�0�� � ./ /
B��C��		 +���0� � .//" 4�	��� 9���� � .//2
B��C��		 -���	� ��  !2. 4�	��� ����� � ./  
B��C��		 ����� � .//" 4�	��� ����� � .//#
B��	���� B
��%�� �  !&* 4�	���
 @��� �  !& 
B����F� �����0� � .//! 4�	���
 ?	��=	�6 ��  !#2
B����F� 4��������8� ��  !'! 4�	���
A-��0
�� 7��� �  !& 
B����F� ��	��� �  !!/ 4���� ���0
� �  !& 
B����F� 7��D�� ��  !2* 4���� +���0� �  !&*
B����F� +���0� ��  !!/ 4����� (����� �  !&!
B����F� +���� �  !" 4����,� (����� ��  !2"
B����F� -����� ��  !2# 4����,� ������ ��  !'&
B����F� -����0� � .//! 4����,� @���� �  !!2
B����F� )
���� �  !&& 4����,� 7���A�����		� ��  !2"
B���� 7����9������ ��  !2! 4����,� ����� ��  !2*
B��� ����4	�� � ./ 2 4����,�A7����0	��� B
��%�� ��  !"/
B�	F��� 9��� � ./ * 4	6���,� :�,�� � ./  
B�	F��� )
���� �  !&& 4	6��� ����	 �  !!/
��
��A1�����	��� )��� �  !!" 4	6��� )�C� �  !&2
��
	���� :����� ��  !2# 4��� 7���	 ��  !" 
��
	���� ������ 
�  !"# 4������� :���� ��  !22
��
	���� $�� ��  !#. 4������� :��8� ��  !2!
��
	���� 7������ ��  !## 4������� 7���	 �  !#2
������,� 9�� �  !"' 4������� )���� �  !& 
������,� 7��� ��  !" 4������ (�� 
�  !*!
����� B
����	 ��  !"* 4������ ��� ��  !*!
����� B
����C
�� �  !&/ 4������ ��������� �  !!#
����� �����6 � ./ / 4������ @�6 ��  !*!
����� @���� � ./  4������ @�� � .//&
����� 7����� �  !&. 4������ ?�		� � .//&
����� 7��� ��  !2. 4������ +���� � .//&
����� -����� �  !!/ 4������ -��� � .//&
����� -0
��� � ./ ' 4������ ��	��� � .//2
������ 4�	�� � .//! 4������ )�� � .//&
������ 7���� 
� ./ ' (���� :���� ��  !2 
������ -����� �  !#" (�		���� ���� �� .// 

52



(�		���� $�� � .//' ����� ������ � ./  
(�		���� 7���� �� .// ��C������ B
��%�� ��  !2&
(�		���� +��G � .//' ��C������ -�� � ./ '
(�		��� @��������� ��  !* �����6�	�A(����� B���	� ��  !".
(�		��� ?�	�� �  !#& ��,� ��E� � ./ /
(��		 B��	���
�� ��  !* ��,�	��� 4��� �  !&#
(��		 B��	� � .//& ��,�	��� @�� � ./ *
(��		 B	��0� �  !&/ �����6���� 70�	� � ./ *
(��		 4	� �  !&/ ������� ��
�� �  !#&
(��		 ���� ��  !'! ������� 4��� � .//.
(��		 7���� � .//2 ����	���� (����� �  !!/
(��		 7��%� �  !"" ����	���� 3����0� ��  !"*
(��		 )�� 
�  !* ������ 9	���0
� ��  !"'
(��� 9<�	 ��  !!* ������ ?�� �  !!*
(��� 4�	 ��  !!& ������ -0
��� �  !!*
(��� 7��0�� �  !"& ��		��� 9���� ��  !"'
(��� )
���� ��  !"* ������F� @��� ��  !"*
(��� ��� � .// ������ $��%�� ���  !''
(���	
�	� 4	�� � ./ * ����	� $��		� �  !&#
(���	
�	� +���� � ./ * ����	� $���� �  !&#
(���	
�	� -����� � ./ * ����	� $� �  !&/
(�	�� B����� � ./ / ����� $����� � ./ '
(�	�� �����
�� � ./  ������ 7��%� �  !!2
(�	�� @�0�� � ./ / �������� $�	�� �  !&.
(�	�� ?����0
� � ./  ����	 :���A��E ��  !'*
(����		����6 :��8� ��  !** ����	� ��
�� � .//#
(����		����6 4�� � ./ * ��������� �����%�� � ./ *
(����		����6 (����� �  !& ����H���� ������ �  !& 
(����		����6 =�0�� � ./ . ����H���� 70
��	 �  !& 
(���F� 9	�<����� � ./ . ����H���� 7��0� �  !& 
(���F� B	��� �  !"& ���� @��� � .//2
(���F� ����� ��  !"& ��		���� 9����� �  !! 
(���F� $��A=	�� ��  !2* ��		������ ���6�� � .// 
(���F� 7����� �  !"& ������� @��� � .//!
(���� ����� �  !&* �	�F� 7�< � .//#
(���� $�����
 �  !&# ���	� ��
�� ��  !" 
(���0� 9	�<����� �  !! ��
��� �����	� �  !&.
(���0� 9���� �  !! ��
��� ��	��� �  !! 
(���0� (����� ��  !"' ��
��� ���� ��  !! 
(���0� 7���� �  !! ��
��� +���� �  !#!
(���0� 7���	 �  !&. ��	� B	��� ��  !".
(���0��		���� -�6��	� � .//! ��	� 4�	� � ./  
(�,	�����A>	6 �,��� �  !&" ��	� (	C � ./  
������ ���0
� �  !!# ��	� ������ ��  !".
������ ����� � ./ . ��	� ���A4�0 � .//.
�������� (�	< � ./ * ��	� ���A=	�6 �  !!&
����� 9��AB
��%� � .//" ��	� @�8� � ./  
����� 9��
�� � .//" ��	� 7����� ��  !".
����� ����� � .//" ��	� �����%�� � .//&
����� ����� � .//" ��	����� 9���	 � .///
����� 7����� � .//" ��	����� 9���� � ./ .
���� ����	 � ./ ' ��	����� -����� �  !&!
����� 9��	 �  !&# ��	����� -��� � ./ /
����� ����	 �  !! ��	����� >	6 �  !&#

53



��	����,� $� � .//& $��	��� 7��%�� �  !& 
��	����,� +���� ��  !"* $��	��� +����� �  !"#
��	�� $��� ��  !'' $��	��� ���� � ./  
�������� =	�� � ./ ' $��	��� )���� �  !&"
�������� +���� � ./ * $��	��� )�� �  !"#
������� ����	� ��  !!* $��	���� 9����� � .//&
������� ����� �  !"# $��	���� :����� �  !&*
������� 7���� �  !!* $��	���� (����� �  !&2
������� 70��	 �  !!* $��	���� $������ ��  !2&
��	������ ��
� � ./ 2 $��	���� $��%�� �  !&"
��������,� B��	 � ./ / $��	���� @��� �  !&"
��������,� ���		� ��  !2' $��	���� +���0� �  !&#
��������,� ����� �  !#" $��	���� +���� ��  !"&
��������,� ���� ��  !2" $��	���� ���� � .// 
��������,�A@	�������� ������� ��  !2" $����� $�����
 ��  !&/
������,� ���C�� � ./ ' $������ 7�<� � ./ '
�����		 ���A4�� � .//2 $��CC���� $���� � ./ /
�����		 @��� �  !!! $��CC���� $��	� � ./ .
�����		 @���� ��  !"" $��CC���� @		� � ./ .
������ ��� � ./ * $��CC���� 3��� � ./ .
������ ��� � ./ * $����	���� 9�G � .//&
������ 4��� � ./ / $����	���� =���� � .//&
����D��� 9���	 � .//& $		���,� >		� � .///
��
������ 4��� � ./ * $������� )���� � .// 
������ ����� � .//! $������� )��� �  !&2
������ @���� � .//' $���	� =�0�� � ./ '
������ 7��� � ./// $��C���0� 9	�<�������� � .//.
������ 3�	8�� � ./ / $��C���0� 9	�<������)� � .//.
����� +���� ��  !" $��C���0� :����� ��  !2"
��
�	� 7���� ��  !"" $��C���0� 7��� �� .//.
��
�	� +���� �  !"* $���A4��� ��� �  !! 
�����		 )�� �  !#2 $����� 3���� � ./ '
�����	�� B
��%�� �  !& $���� -���� � ./  
������� ����� � ./ ' $	����I 7��� �  !&.
���� 9��	� � .//& $�
� ���� � ./ *
���� 9�G � .//# $�	����� 9	�������� � ./ .
���� (���� � .//& $�	����� (����� � ./ 2
���� �����	 � .//& $�	����� $������ � .//&
���� ?��� � .//& $�	���� 9	�� � ./ '
������� -��� � .//! $�	���� B���� � ./  
$���� ����� �  !&/ $�	���� ��� 
�  !"&
$������� 9������ ��  !"' $�	���� $��� � ./ '
$�		���� 7�G �  !&2 $�	���� 7���	� �  !!.
$�		���� ����� � .//& $�	���� ?�	�� �  !"!
$��CC�� ���	 � .//& $�	���� )
���� �  !&!
$��CC��� @��F� � ./ * $��������; 9����� � ./ *
$����� 7�G �  !&2 $������ B������ � ./ '
$�������� )�� �  !&& $������ B���� � .//#
$��	��� :�� �  !"# $������ B��	A4�� �  !!#
$��	��� B
�� � .//! $����� 7��0� ��  !2"
$��	��� B	��� ��  !2 $����		 B
���� �� .//'
$��	��� ���� � ./ ' $����		 @���� �  !!/
$��	��� $�����
 � .//! $����		 7�	� �  !!*
$��	��� @�0�� � .//& $����� ����� �  !&*

54



$����� $��%�� ��  !"/ @������ 4	�� � ./ 2
$���F� ���0
� � .//# @������ ����� �  !&*
$�%�	�
% @�� � .//. @������ ����� ��  !#.
$�%�	�
% ����� �� .//. @������ $�� � ./ '
$,
	�� :����� ��  !*# @������ 7��0 �  !&'
$,
	�� ���� ��  !2& @������ -����� ��  !**
$,
	�� ��
�� ��  !" @������ ������� �  !#2
$,
	�� +���� ��  !" @������ ������� �  !"/
$,
	�� )
�	�� � .//* @�����,� ��
�� � .//"
$,
��� :����� � .//# @��J�		 $�����
�� �� ./ .
@�������,� ?	��4�� ��  !"" @����	� �����%�� � ./ /
@�
��	� @�� � .//2 @������� :���� ��  !#.
@��� ?��G � .//! @������� ����� ��  !"&
@��� 3��% � .//& @������,� 7���	 �  !!/
@��� 3		� � .//2 @���� $�		�A+���� � .//'
@������ ?	�A4�� ��  !"/ @���� $��C�� � ./  
@���F� @��� � .//# @��
�� -���� �  !"*
@���	� �	C� � ./ ' @�����	� -�6�� � ./ .
@�����,� 9��� ��  !2/ @,��6�	�� ��	� � ./ /
@�����,� :�G�� �  !#2 @,��6�	�� 7�� � ./ /
@�����,� B��	A����� ��  !2. @,������� 7�� � ./ .
@�����,� B
��	�8� �  !#" 7������� 9	�<����� � ./  
@�����,� 7���� ��  !## 7������� ���A4�� ��  !#'
@�CC�	� 9��� �  !&* 7������� ����� �  !#2
@��	� ���0�� �  !&* 7������� @���� � .//2
@	�� 9<�	 � .//& 7������� 7�< � .//&
@	��	��� ��	��� ��  !*/ 7��0�J���A@������ 9���8� � ./ *
@	��	��� )�� ��  !"* 7������� $	��� �  !& 
@		�� B��	A@�0�� �� .//& 7�G	� 9���� � ./ /
@���		 -����� �  !! 7�G	� 4�	� � ./ /
@���
	 -���� � ./ . 7�G	� ������ �  !&"
@������ ��� � ./ * 7�G	� ���� �  !&"
@���	�� B��	���
�� ��  !#* 7�G	� 7��� �  !&"
@���	�� 4�	 �  !!& 7�G	� +���� �  !&"
@���	�� @��� �  !!& 7�G	� )��	�� �  !&"
@���		 9�� � ./ . 7�8	� ��
�� � ./ '
@���		 $�		� � ./// 7�8���� (����� �  !! 
@���		 @���� � ./ / 7�8���� ��� �  !&2
@���� ����
 � .//# 7�8���� $�� �  !&*
@�������� $	�� � ./  7�8���� 7������ ���  !&*
@��6��� $��	 � .//# 7������� -�6��	 � ./ 2
@��6��� 7��
�� � ./  7������� -������ � ./ *
@��6��� )�� � ./  7���I��A4�
�	� 3��0� ��  !&.
@������ :�,�� � ./ * 7�������� 9<�	 �� .//#
@������ :� ��  !#" 7�������� 30��� � .//#
@������ B��	�9�1� �  !!* 7�G��� ����� � .//!
@������ 7��� ��  !#* 7�G��� ����� �  !!&
@��
�	� (	C ��  !!2 7�G��� $������ � ./ .
@��
�	� 7����� ��  !2# 7�G��� @�8� � ./ *
@��
�	� 7�	� ��  !!/ 7�G��� 7��� � ./ 2
@��
�	� 7����8� �  !&& 7�G��� )���� �  !!&
@��
�	� )
�����1	
�	� ��  !2# 7���	� 7���� � .//&
@��D��� 1		�� � ./ * 7������ $�� �  !!#
@������ :�8A7�� ��  !#! 7������� ���� �  !&!

55



7������� @���� � ./// =����� (���� � ./ *
7������� @��� �  !&& +������� 7��G � .//2
7������� 7��� 
�  !". +������� ��		� �� .//2
7������� ?��� �  !". +������� ��� � .//2
7������� ���		� ��  !!& +������� ���� ��  !!&
7H��I�	 1���� ��  !22 +���	���� 3���� � ./ 2
7,		�� :��� ��  !'# +�0�� 4����� ��  !'.
?����� ����� � ./  +�0�� ����� ��  !".
?0��	� 4	��� � ./ . +�0�� 7��� �  !# 
?	���� :������ �  !#! +�0�� 3�A9��� ��  !2#
?	���� :��%	 ��  !2& +�	����� B
����C
�� � .//!
?	���� :��0� � ./ / +������� ����� �  !!"
?	���� B��	������6 ��  !2* +���� 98� � ./  
?	���� 4�� ��  !# +��	 �,��� ��  !"&
?	���� ���� � .//" +��	� 9���� � ./ *
?	���� 7����� ��  !*2 +��	� �����		� � ./ *
?	���� 7����� �  !#! +�	�� 7��G � ./ *
?	���� 3��	� � ./ * +�	��	� 4	�� � ./  
?	���� 30��� � ./ / +�	��	� =		 � .//'
?	���� 1		�� � ./ ' +�8������ )�� �  !&'
?������� $��	 ��  !*/ +���� �����A+���� � .//'
?���	�� +���� �  !!# +����� ���� � .//#
?������ 9������ � ./ ' +,�, $��� �  !!*
?������ @����
 ��  !*" +,�, )��� �  !!*
?������,� 9����� �  !!2 -�����A9���� 4�����	� � ./ *
?������,� ������ �� .//2 -���	� B���� � .//!
?������,� $����� �  !&' -���	� 3��� � ./ '
?������,� 7�G�� �  !&& -���	� 3		� � .//!
?�������� ��� �  !&" -���	� )�� � .///
?�������� 7��� �  !&" -�C�	 +���� � .///
?�������� )�� �  !&! -��� ���		� ��  !*.
?�������� )�� �  !&# -��	��� 7����� � .//.
?��� 7���� �  !&. -�C���� ���A+���� � .//#
?��� )��� ��  !#/ -�G����� B��	 � ./  
?��� 3	
�	� � .//& -��� (���� �  !&*
?����� B��	 � ./ * -��� ����� �  !!/
?����� $��%�� �  !!* -������ 7��� �  !!"
?����� ?�8� � .//" -�
� ��
���� �  !&*
?����� ?0� ��  !!* -�������� ����� �  !"*
?��	�� ����� �  !&' -�������� +�A����� ��  !2*
?��	�� -���� ��  !&' -������	 9	6��� � ./ *
?����� @������
�� ��  !22 -�����K�� (�	�� � .//&
?�
�	� $���7��%� ��  !#* -�����K�� 7��� � .//&
?�
�	� -�	6 �  !!# -�����K�� 7�< � ./  
?���� B
����� �  !!" -������ :���� �  !&&
?���� 4�	 � .//& -������ B��� �  !!!
?���� 7����� � .//& -������ (���� � .///
?���� -����� �  !!! -������ (��� �  !!!
?���� )����� � .//& -������ ��� �  !"!
?�D��� +���� �  !& -������ ?�� ��  !#.
=	� :�8A7��� ��  !"" -������ ?	� ��  !#/
=	� 7������ �  !"" -������ +�� ��  !"!
=	������ ���� � .//# -������ -����� �  !&"
=����A+������� $�� � .//2 -������ �����%�� �  !! 

56



-�������C 9��� � ./ 2 ���� )��� � ./ *
-������ ����0� ��  !! ��,���� 9	�<����� �  !! 
-������ 7��� �  !#' ��,���� �%�A=	�6 �  !#"
-�����A�	�F� ?����
� �  !&& ��,����A�������� (	CC� �  !! 
-��C���� @��� � ./ ' ��,�	�� 9����� �  !&*
-��
���� 9���� �  !!# ��,�	�� $���%� �  !&#
-��
���� $�� ��  !!2 ��,�	�� -���� 
�  !" 
-��
���� 7���� �  !"! ��,�	�� )
���� � ./ '
-������� $� �  !!' �������� ?�	�� �  !! 
-������� +���� �  !!' �	�8� ��E� � ./ '
-������� +��� �  !&& �	,,� ����� ��  !""
-���� =����1� ��  !'# ����� B���	� ��  !22
-���,	� -��� �  !!& ����� B
��	�8� �  !!/
-��� $��%�� � .//& ����� B	�� ��  !2#
-,		0
 70
��	 � .//# ����� 4	�� ��  !2'
-,���	�� (	C � ./ . ����� 4�	� � ./ *
��	� ��� � .//! ����� ����� ��  !**
��	� )����� � ./  ����� ����� ��  !2*
��	������ ����	 �  !## ����� 7����� �  !&'
��	��	� $���� �  !&2 ����� =	��� � ./ *
��	� ��	� � ./ * ����� )�� �  !"2
����
�	� 7���	 � ./  ���		 4��� �  !&*
����K� 9<�	 �� .// ��� $���	��� � ./ *
����K� 4�	 �� .// �������� 9��� � .// 
����K� 4�� � .// �������� -��� �  !&"
����K� ���6�� � .// �����
 ���� ��  !2"
���	� ?��	�� � .//! ����0�A-������ ��C
� �  !#&
����F� B
��%�� ��  !#2 ���� 7�G � ./ 2
��<���� -�	6 ��  !## ������� 9���� �  !!/
�0
���I���� 9������ �  !!& ������� ����� �  !!/
�0
���I���� (	C �  !!& ������� ��� � .//&
�0
���I���� ������ �  !!" �%		 9���� � .//!
�0
���I���� 7��0�� � ./ / �%		 7��%� � .//!
�0
���I���� 70
��	 � ./ ' �������		 4�	 � ./  
�0
	�� 9���� � ./ / �������		 -�6�� � ./ '
�0
	�� 7�8�� � ./  �������		 B��� �  !&2
�0
	�� -��� � .//& ����� 7��%� � ./ /
�0
	�� 3�0��� � ./ / ��K
	���� ���� � ./ '
�0
����� 7��A:�8 ��  !*' ����C�� @������ �  !!*
�0
����� )�� ���  !!" �������� @��� � .//#
������ 4	����� �  !&# ������� ����� ��  !2/
������ @�6 �  !&* ������� 7��� � .// 
�����
�	� )�� ��  !#" ������� 7���� ��  !2/
����� -H���� �  !!* ������� �����%�� � .// 
�����0����I B���	�� �  !". �������A��,���,� B��		� �  !"#
�����0����I ��
�� ��  !*" �������,� ���� ��  !&.
�����0����I $��%�� ��  !"' ������� $��� � ./ *
�����0����I 7K���� ��  !*! �,����	�� ��� � .//!
�����0����I -����� ��  !". )����
� ��		� � ./ .
�
�
�� ?��
���	 � ./ * )���	����� :��8� ��  !""
���� �� � ./  )���	����� -���� ��  !2*
���� )��
 �  !&2 )�	����� 9��� �  !& 
���� )��� � ./ ' )�	����� @���� � ./ .
���� 9���	 � ./ ' )�	����� 3��� � ./ .

57



�������� 9	�
 � �LL ����� B��������� � M��M
�������� ����� ���� M�M ����� $�
 �� M�NO
�������� ���
�� � �LL ����� $��� �� M�ON
��
� 7����� � M��� ����� 7���P9��� �� M�N�
���������� ����� � M��� ����� 7��� �� M�N�
�������� @���� � �LM� ����� ����� � M� 
���� !�����P$���"�� �� M� O ����� ����� � M��N
�������� ���	� �� �LLL ����� #�$� � M��N
�������� 7���� � �LLL ����� #���P4��� �� M�� 
�������� #�
� � �LLL ����� ��		� �
 M�ON
�������� ���
�� �
 M��N ����� ��
 �� M�N�
�������� ����� �� �LLL �����P!����� 9��PB�����Q� �� M�O�
��������� ?����� � �LLN ��%����&
 9��� � M��
�������� 9���P7���� � M��� ��%����&
 $�� � M��
������� ������ � M�O ��%����&
 7������� � M��
�������� 7���� � M�� ��		� 4���� �� M��
��������� $���� �� �LL� ����� 7��� � M�
��������� $���"�� � �LMM ���������
 B���� � �LMO
��������� @���� � �LLO ���������	 ������ �� M�� 
��������� @���� � �LL� ���������	 7����� �� M�� 
��������� 7���� � �LMM ���������	 7��"� � M��M
��������� #���� � �LL� ���������	 7����� �� M� �
��������� ���� � �LL� ���������	 ����� � M��N
��������� ���� � �LL� ��	���
 B���� �� M� �
���
���� ����� � M��� ��	���
 7����� �� M� �
�������� 7�R � �LMO ������&
 ��%� � �LLM
�&������ :���� � M�O ������&
 7��"�� � �LL�
�&������ 4��� � �LLL ������&
 #����"�� � �LL
�&������ ������ � �LL� ����
�� B���� � �LM�
�&������P7������� 7���� � M� � ����
�� ���� �� M���
!�"�� 4���P����� � M�� �������� $�
 � �LL
!�Q� =��� � �LMO ������
� B����"�� � �LL�
'��
����� $��� ���� M�� ������
� B����"�� � �LM�
'������� ����� � �LML ������
� #��� � �LMM
'������ '����� � �LL� ���(���� 4
�� � �LM�
'��)� ������ � M�M ���(���� 4
���� � �LML
'��)� ����� � M�M ���(���� 7����� � �LM�
'��)� !��� �� M� L ���(���� ����� � �LML
'���������� 9��� � �LMO ���(���� #�
��� � M�O
'���������� ����� � �LMO ��������%� ?����� � M�M
'������� ������ � �LMO ��������%�P$���� ���� �� M� �
'������� ���� � �LL� ��������%�P$���� #������ �� M�M
'������� 7����	� � �LM� ��������
 ���
�� � �LL
'������� '���� � �LL� ��������
 @��� �� M��
'������� ������ � �LL� ��������
 ?����� � M��
'������� ����� � �LMM ��������
 #����"�� � M��
����� ��
 � �LM� ��������
 #������ �� M�N 
���*������ $�
 � M�L 5�%��������� ���+ ���� �LLM
����
� 9�+P=�� � M�� ����� ����� � �LL�
������ :����
�� � �LMN �������	 (��	��� �� �LL
����� 9����� �� M�NM ������	 ���� � �LM�
����� 9�	���� � M� ,���&
 B������� � M��M
����� 9��&� �� M��O ,���&
 B����"�� � M��L
����� :����Q� �� M�O� ,���&
 $�� � M��L
����� B�
���� � M��N ,���&
 ����� � M��58



Båtförteckning�18.3.2015

Båtnamn Segel%nr Register%nr Båttyp Båtägare

606
Anni 84 606 Aarnio�Heikki
Bengta 31 606 Kolster�Jan
Dione 30 606 Diesen�Christopher
E�&�E 16 606 Eriksson�Finn
Encore 22 606 Segercrantz�Robert
Estelle 88 606 Lemström�Charlotta
Farwväl 36 606 Karlemo�Pontus
Katrina 72 606 Musgrove�Mark
Malin 83 606 Rettig�von�Cyril
Selma 35 606 Aganimov�Kim
Silvia 60 606 Holmberg�Rasmus

Nordisk�folkbåt
Hela 246 Uw50156 Nordisk�folkbåt Borg�Mikael
Lina 390 Tw54426 Nordisk�Folkbåt Finne�Thomas
Pädäbåten 219 Nordisk�folkbåt Behm�Petteri
Samantha 135 Xw16471 Nordisk�Folkbåt Hägerström�Carl
Stiplu�II 382 Lw8322 Nordisk�Folkbåt Reponen�SimowPekka
TeewChee 381 Tw56374 Nordisk�Folkbåt Kirkpatrick�Barbro

Övriga�kölbåtar
Against�The�Wind 7885 Aw51744 Hunter�34 Pettersson�Timo
Albina 0 Allmogebåt Finell�Eila
Alexia Xw19850 XwYacht�382 Kirkpatrick�Barbro
Amanda 8342 Hw71605 Hw323 Olkinuora�Jyrki
Amodini 9117 Uw52946 Swan�36 Lindblom�Carl�Johan
Anastasia 1531 Lw9139 Finn�Flyer�27 Vesikivi�Petri
Andante 11047 Aw56317 Bavaria�34�Cruiser Liljelund�Tom
AnnwMarie 4888 Aw57596 Maxi�Fenix Järvi�Antti
Aquamarine 100 Aw56576 Arcona�400 Luoto�KallewPekka
Aquarelle 7635 Uw53593 Scanmar�345 Törnroos�Benny
Aquilon 9234 Lw8774 Aquila�11 Mattila�Jaakko
Arwen 9969 Aw55190 Bavaria�38 Krogell�Lasse
Aureola 8175 Sw18861 Laurinkryssare Stenman�Jakob
Aurora 2148 Aw54531 Maxi�Fenix Finne�Åke
Aurora�II 7002 Uw53085 Guyline�822 Lahtela�Lari
Avenir 5659 Uw50272 Avance�33 Tiainen�Tapani
Aventure 8359 Aw50259 Maestro�38 Fogelholm�Robert
Baltic�Match 9947 Aw55357 Bavaria�Match�38 Ingvall�Lars
Belinda 9925 Aw56123 Bavaria�38�Match Stude�Martin
Bianca 8968 Lw10449 Finngulf�391 Aganimov�Kim
Black�&�Tan 870 Uw51816 Cornish�Shrimper Williams�Christian
Blanka 5447 Lw6397 Sunwind�27 Anton�Peter
Borée�IV 70 Lw70 6�MR Tukiainen�Lauri
Carolina 8840 Aw55359 Beneteau�First�Class�8 Baltscheffsky�Thomas
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Celeste 4345 Lw8962 Comfortina�32 Boström�Peter
Celeste 9656 Uw50691 Jubilée�40 Leiniälä�Ilpo
Cirrus 10538 Lw9570 Wasa�38 Kurtén�Joachim
Clara 3549 Lw9263 Finn�Express�64 Montonen�Lasse
Colette 9869 Aw53562 First�36.7 Sormunen�Raimo
Cosette 774 Tw50561 Hwbåt Tuominen�Petri
Dea�Latis 10934 Uw51283 Delphia�28 Finell�Martin
Delphius 11210 Xw17513 Dehler�36�CWS Renlund�Markus
Den�Grimme�AEllin 3761 Uw50545 NF Sten�Matti
Désirée 11252 Hw72343 HallbergwRassy�372 Mattsson�Kaj
Dodo 11563 Lw12141 Hanse�325 Nyblom�Rauno
Ejdern 9181 Lw7675 Najad�373 Törnroos�Erik
Elina 4327 Hw72035 Rock�20 Nilsson�Jens
Emilia�II 347 Aw51052 Ohlsson�29 Grönlund�Esko
Ettan 442 Hw71484 Hwbåt Nordström�Henry�
Evlanda 1799 Aw50489 Avance�24 Palmberg�Christopher
Fancy 9184 Lw10477 Sirena�36 Nordström�Krister
FinnFUN 10810 Aw56383 Finngulf�331 Finell�Tom
Fix 6195 Uw51061 Facil�355�XO Eklundh�Nils�Olof
Fleur�de�Sel 0 Dagseglare Tukiainen�Turo
Fossil 846 Uw52185 Facil�35 Fellman�Lars�Jakob
Freja 5341 Mw27239 Albin�Nova�33 Linderborg�Klas
Freja 40 Uw53556 Bavaria�40 Jokinen�Hannu
Geronimo 8760 Lw10360 Swan�371 Kangas�Matti
Giovanna 3154 Uw51967 Guy�22 Sederholm�Tom
Haffsårkestern 0 Uw55622 Bavaria�40�Cruiser Aganimov�Andrei
Hajewa 289 Rw54441 Haj Vuorinen�Tuure
Hillevi 4977 Uw52274 Avance�33 Holmström�Kim
Hoppsan 838 Lw8752 Hwbåt Wilkman�Clara
Håll´�idej 11621 Uw57828 Omega�36 Lindfors�Karl
IdéFix 3267 Aw54834 Omega�30�A Wegelius�Henrik
Iloxi 8419 Aw57573 Dehler�22 Peltola�Olli
Imppu�B 44721 Aw51657 Bavaria�38�Match Rapeli�Pekka
Ingrid 8931 Uw51703 Vindö�50 Söderblom�Jan
Isla 11743 Aw51888 IF�båt RaimondiwAugeri�Emanue
Julianna 734 Aw52654 Misil�II Ahola�Kai
Juniperus 30003 Uw51306 Sirena�44+ Enari�Mikael
KrisHe 1 Sw43 Granada�27 Leiniälä�Ilpo
Kristella 7823 Uw50570 Dehler�31 Hellsten�Anders
Larus�Marinus 2928 Uw53088 RB�98 Nyman�Christer
Lilyan 11361 Lw11456 HP1030 Nilsson�Benjamin
Lulla 9105 Uw50302 Degerö�28 Karlsson�Anders
Luna�de�Lunes 94 Aw51902 Helsman�20�My Enari�Mikael
Maiss 7007 Uw52992 Albin�Nova�33 Joutsi�Peter
Malik 11697 Lw43223 Hallberg�Rassy�352�Scand. Wanamo�AlfwOle
Matea 10967 Aw53009 Becker�27 Nyman�Trygve
Maywind 802 Lw8915 Ohlsson�29 Strengell�Curt
Merimari 3993 Uw53608 Crown�39 Viljanen�Iiro
Moody 11500 Mw30147 Moody�AC�41 Karlsson�Patrik
My 120 Uw55672 Helmsman�My Schildt�Risto
Navita 7318 Hw71246 Comfortina�32 Holm�JanwOlof
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Nicotina 7464 Lw8172 Comfortina�32 Wärnhjelm�Lars
Oddny 6152 Ow12191 Finngulf�36 Karlsson�Bjarne
Origo 7784 Uw52291 Cenit�33 Sandås�Stefan
Pinta 60 Uw52971 Havskryssare Hausen�Martin
Pippe�Quick 6781 Aw51100 Jurmo�29 Snell�Erkki
Piraia 6206 Rw53179 Albin�Nova�33 Ruokonen�Pyry
Progressive 11355 Aw60037 Norlin�34 Bäckström�Lars
Puppis 9240 Aw51100 Dehler�34 Ramula�Tiina
Quick�Step 9827 Tw50081 Maestro�40 Tams�Markku
Ringa�III 248 Aw51094 Hw35 Öström�Kaj
Rosalina 206 Lw11280 Havsörn�1 Holm�JanwEric
Sabrina 920 Uw51264 Avance�24 Forsén�Georg
Sailon 11729 Uw58306 Salona�45 Sebbas�Leif
Saneqax 7901 Tw52906 Beneteau�First�235 Karlsson�Sten
Sara 448 Sw18529 Albin�Express Lindblom�Emil
Scarabé�III 7992 Lw09260 Dehler�36 Andersin�Frej
Skärflickan 6664 Lw10156 Sunwind�26 Riska�Freyr
Solbåten 7489 Lw�9062 Scanmar�345 Gordin�Ariel
Stella 9418 Lw9418 Jeanneau�Sun�2000 Virtanen�Jarkko
Svinga 325 Lw12033 Laurin�32�MK�III Ekström�Fredrik
Swava�III 7755 Aw8 Linjett�35 Breitenstein�Derek
Team�Green 22 Soling Joaniquet�Angel
Tinka 10801 Xw14978 HallbergwRassy�342 Kallioniemi�Matti
Tiritomba 10132 Aw51101 Bavaria�36 Kamppari�Sauli
Toogooloowoo�V 55 6�MR Andersin�Henrik
Trassel 572 Uw52507 Hwbåt Enoksson�Bengt
Trinette 10599 Lw06336 Trio�80 Lainkari�Jukka
Trinity 3440 Lw10069 Swan�371 Antila�Sara
Troy 11397 Uw55425 Bavaria�35�Match Majander�Joakim
Tuulikki 240 Uw53216 1/2�Ton�S�&�S�6,6 Pösö�Keijo
Tuulivei 11314 Uw55038� Elan�38 Paajanen�Martti
Ursula�II 5818 Aw50631 Comfortina�32 Ahlbäck�Jöran
Valkyrian 11078 Aw57080 Salona�34 Weber�Andreas
Vamos 126 Mw31243 Dragonfly�800�MKII Miettinen�Teemu
Vejde 4252 Lw9569 Inferno�31 Ekholm�Göran
Vendeela 5603 Ow11372 Hw323 Kutinlahti�Liisa
Venez 594 Aw55643 Hwbåt Ingström�Jesper
Vera 11281 Aw58928 Dufour�40�Performance Bäckström�Johan
Vixen 74 Vingbåt Finell�Clarice
Xanta�Maria 10037 Xw15032 Xw37 Nordström�Anders
Xantus 11036 Xw16596 Xw412 Geust�Jonas
Xelina 12332 Xw18917 Xw332 Rostedt�Nils
Yoldia 10791 Lw10204 Linjett�33 Wikström�Dick

DN%isjakt 1 DNwisjakt Sjöberg�StigwOlof
3 DNwisjakt Musgrove�Mark
9 DNwisjakt Enoksson�Bengt

22 DNwisjakt Dahlberg�Gustav
29 DNwisjakt Enoksson�Mikael
38 DNwisjakt Nyblom�Rauno
43 DNwisjakt Kindstedt�Tore
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49 DNwisjakt Enoksson�Tomas
96 DNwisjakt Stenman�Jakob

Lättbåtar 124 470 Rapeli�Pekka
841 Ewjolle Still�Astrid

0 Laser Enoksson�Bengt
35405 Laser Lundström�Mikael
70518 Laser Hagert�Albrecht
81553 Laser Musgrove�Mark
87214 Laser Siimes�Terhi
94322 Laser Kajan�Jukka
94359 Laser Hohtari�Pekka

109029 Laser Edelmann�Erik
Tänkapå 137479 Laser Baltscheffsky�Thomas

138046 Laser Kolster�Jan
149228 Laser Lagerström�Nils�Erik
149578 Laser Kindstedt�Tore
167662 Laser Castrén�Thomas
167663 Laser Köhler�Hans
181299 Laser Mattsson�Jan
181496 Laser Musgrove�Mark
184712 Laser Tenkanen�Tuula
185343 Laser Baltscheffsky�Martin
185346 Laser Tenkanen�Tuomas
188217 Laser Berglund�Eddie
188349 Laser Paul�Göran
188375 Laser Tenkanen�Tuula
188382 Laser Tenkanen�Heidi
193575 Laser Tukiainen�Karin

KawBoom 194810 Laser Mesterton�Axel
Stella 0 Optimist Ingvall�JanwErik

323 Optimist Nilsson�Bianca
541 Optimist Donner�Robert
621 Optimist Tukiainen�Lilli
622 Optimist Tukiainen�Tatu

Sakura 764 Optimist Nilsson�Victor
809 Optimist Stenman�Sam

Jolle 832 Optimist Eriksson�Finn
Idefix 845 Optimist Karlemo�Lucas
ESF�8 871 Optimist Esbo�Segelförening
ESF�9 872 Optimist Esbo�Segelförening
ESF�10 873 Optimist Esbo�Segelförening
ESF�11 874 Optimist Esbo�Segelförening
ESF�12 875 Optimist Esbo�Segelförening

881 Optimist Still�Ingrid
Guleböj 923 Optimist Karlemo�Simon

933 Optimist Eklund�Anton
940 Optimist Winqvist�Robin

1001 Optimist Sirko�Akseli
Aurora 8734 Optimist Finell�Clarice

10443 Optimist Behm�Rebecka
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Nudeln 10533 Optimist Eklund�Jakob
Urho 10841 Optimist Järvi�Adele
Double�Fun 26 Tornado Baltscheffsky�Thomas

53 Zoom8 Esbo�Segelförening
54 Zoom8 Esbo�Segelförening
55 Zoom8 Esbo�Segelförening
73 Zoom8 Esbo�Segelförening
81 Zoom8 Esbo�Segelförening

Piff 5127 RS�Feva�XL Forselles�af�Fredrik
536 Bräde Franck�Fredrik

Motorbåtar
Aili�Hanell Uw49068 Förbindelsebåt Esbo�Segelförening
Amelie Uw36025 Flipper�787 Boijer�Joakim
AnnawMaria Uw22289 Fjord�21�DC Åberg�Johan
Annika Lw11886 Finnmaster�62�BR Tiilikka�Mikko
Aquador Tw42359 Aquador�21�WA Baltscheffsky�Martin
Aquador Uw42252 Aquador�25 Widholm�Claes
Bella Uw29196 Bella�510R Kolster�Jan
Blåa�Gumpan Uw49321 Ribcraft Esbo�Segelförening
Brig�Falcon Uw37451 Brig�Falcon�450HL Lindroos�Marc
Brita�af�Ramsö Uw7070 Targa�23 Segercrantz�Mårten
Buster�L Uw36684 Buster�L Sjöblom�Rabbe
Buster�M Uw41933 Buster�M Rostedt�Nils
Buster�S Uw48679 Buster�S Öström�Christian
Buster�XL Uw57198 Buster�XL Hohtari�Pekka
Chris�Craft Aw16507 Chris�Craft�230�Ltd Lindfors�Tom
Coronet Uw34615 Coronet Tenkanen�Tuomas
Coronet Uw28030 Coronet�21 Fellman�Niklas
Crescent 0 Crescent�434 Öström�Kaj
Dingle Kw45239 Minor�6400 Finell�Carl�Johan
Draken Xw9827 Draco�21�SC Karlemo�Pontus
Elin Uw40359 Minor�21 Hägerström�Sven
Fantasy Aw56961 Fairline�38�Phantom Rosengård�Folke
Godiesen Aw30 Minor�25 Diesen�Gustaf
Gra´pa Tw54506 Nordstar�26 Thibblin�AnnewMarie
Hangö�Västra 0 Brig�Falcon�360 Esbo�Segelförening
Harriet 0 Motorbåt Lindgren�Carl�A.W.
Hayebåten Aw34572 Linder Gordin�Harriet
HT Uw26669 HT Weber�Tom
Hulda Uw46089 Aquador�32�C Saxberg�Rolf
Ines Uw35061 Bella�571 Heimbürger�Monica
Jackie Uw26058 Fairline�50 Jakama�Eero
Junia Uw46426 Nimbus�250R Gärkman�Johan
Kaiju Uw32287 Marino�8000 Haasmaa�Esko
Kiki Uw54564 Coronet�21�DC Fallenius�Pertti
Kolumbus Uw46820 Arronet��23�Sp Enari�Mikael
Kraft�V Tw57617 Arronet�23,5�C Edelmann�Johan
Käringen Uw5141 Motorbåt Sjöberg�StigwOlof
Laguna�II Tw55987 Minor�770 Björnström�Martin
Linnea Uw45066 Nimbus�31 Jokinen�Minna
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Lunni Aw52873 Bella�703 Ekholm�Oscar
Mikron Aw35093 Aquador�23�HT Campbell�Ronald
Mårran 0 Buster�S Holm�Sebastian
Nimbus Uw38874 Nimbus�29�Nova Widholm�Mikael
Nona Aw10280 Nimbus�2600 Hagelstam�Fredrik
Osprey Uw57061 Paragon�25 Williams�Christian
Princess Aw266 Princess�266�Riviera Westerlund�Peter
Rivaia Rw713 Riva�Ariston�Super Tukiainen�Turo
Rosenvik Tw58222 Arronet�20,5�CS Lindgren�Bo
Seegel Uw15804 Nimbus�2600 Seege�Rüdiger
Serafina Uw50176 Botnia�23 Forsén�Georg
Silvermon Aw22219 Matador�8000�XR Lindroos�BrittwMari
Sunshine�II Rw63 Yamarin�63�BR Westerlund�Peter
Suvimeri Uw47697 Sailfish�26�F Hauvonen�Kalevi
Tati Uw21396 Bäckström�Lars
Wave�Rider Uw43859 Gemini�Wave�Rider Tenkanen�Tuomas
Yolanda Uw7439 Yamarin�750��Big�Game Baltscheffsky�Arne

� Anmäl�eventuella�fel i�medlems��och�båtförteckningen�till�kansliet,
��kansli@esbosegelforening.fi�eller�045�122�7621�
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Lyft eller dra upp henne! 

Text och foto: Thomas Baltscheffsky 

Varje vår vaknar båtfolket upp, putsar och sjösätter båten. Naturens krafter sätter 
in, och snart bildas smuts på båten, i synnerhet intill vattenranden. I vattnet fäster 
sig bakterier, alger och snäckor. Båtfolket brukar försöka använda olika medel för 
att undvika beläggning på båtens botten. Det vanligaste är att man på våren målar 
båtbottnen och på hösten putsar bort både färg och naturens beläggning. Om man 
betänker hur mycket rengöring och målande som sätts ner på båtbottnens skötsel 
väcks frågan om alternativ. Den som beaktar miljöaspekter inser nackdelen med 
att årligen sprida ut bottenfärg i naturen. 

Fritidsbåtens dilemma är att den har för mycket fritid. Istället för att forsa fram 
ligger den vid någon brygga, i stillsamt strandvarmt vatten, och erbjuder boplats åt 
havets organismer. Påhittigt båtfolk känner många knep för att försöka putsa 
båtens botten i vattnet under säsongen. Men naturen brukar vinna om man inte 
putsar mycket grundligt överallt.  

Lyft eller drag 

En effektiv metod är att under säsongen lyfta båten, skölja av och låta den torka 
emellanåt. För mindre båtar kan det vara relativt enkelt att lyfta båten ur vattnet. 
Sådan teknik börjar bli vanligare, men än så länge är den rätt dyr. En annan 
möjlighet är att dra upp båten på en slip då den inte är i bruk. Det är behändigt 
med enkel teknik och lätta båtar, men med större båtar är det alltid en annan 
femma. Det krävs rejäla doningar för tyngre båtar. Bilderna visar ett el-drivet 
system som kan lyfta båten ur vattnet. 
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Kalendern 2015 
De nyaste uppgifterna i kalendern finns på ESF:s hemsida. 

Amiralshamnen
Sjösättningar - alla båtar 23.4 kl. 14
Skrovbesiktningar 25.4 kl. 12
Sjösättningar - stora båtar 2.5 kl. 7
Skrovbesiktningar 2.5 kl. 12
Sjösättningar - små båtar 3.5 kl. 7
Skrovbesiktningar 9.5 kl. 12
Sjösättningar - stora båtar 16.5 kl. 7
Sjösättningar - små båtar 17.5 kl. 7
Amiralshamnstalko med gemensam grillafton 23.5 kl. 13
Besikning 1.6 kl. 17
Besikning 2.6 kl. 17
Besikning 8.6 kl. 17
Besikning 9.6 kl. 17

Kölbåtsnämnden
Regelkväll inför onsdagsseglingarna 6.5 kl. 18:30
Granskning av gasinstallation 25.5 kl. 16
Spinnakerskolning 9.6 kl. 18

Kappsegling
Onsdagsseglingar 20.5–9.9
Grand Opening 24.5
Esbo-Hogland Race 5-7.6
Opti Kadett 6-7.6
RRegatta 2015 13-14.6
Valkyrian Cup 11-12.7
Pentala runt 2.8
Mam- och papsegling 2.8
Optimist FM 2015 7-9.8
Kadett ranking 7-9.8
Lady Sail Race 22.8
Pentala LYS Regatta 22–23.8
FM i 606 28–30.8
Grande Finale 19.9

Juniorkalendern och seglingskurser
Tidtabell för träning och kurser i Juniorspalten
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ESF Kontakter 2015 

Styrelse 
Kommodor Lauri Tukiainen 045-6702701 lauri.tukiainen@arcdia.com
I vicekommodor Freyr Riska 0400-447225 freyr.riska@postremo.fi
II vicekommodor Mark Musgrove 040-5028007 mark@musgrove.fi
Sekreterare Viveca Mentzer-Ekholm 045-2035520 viveca@broadside.fi
Ekonom Claes Forsén 040-5479752 claes.forsen@ericsson.com
Styrelsemedlemmar Johan Bäckström 040-5892862 johan.backstrom@kokko-control.fi

Henrik Eklund 040-5637811 henrik.eklund2002@gmail.com
Antti Järvi 0400-606045 antti.jarvi@elisanet.fi
Eva Sandås 040-7387842 eva.sandas@gmail.com
Stefan Sandås 050-3816238 stefan.sandas@gmail.com
Mikael Winqvist 040-5066365 mini.winqvist@gmail.com

Funktionärer och ordförande för nämnderna
Kansli, fakturering m.m. Peter Holm 045-1227621 kansli@esbosegelforening.fi
Redaktör Vår- och Höstinfo Eva Sandås 040-7387842 eva.sandas@gmail.com
Webbteamet Viveca Mentzer-Ekholm 045-2035520 viveca@broadside.fi
Tävlingsnämnden Jan Kolster 050-3675884 jan.kolster@kolmark.fi
Juniornämnden Antti Järvi 0400-606045 antti.jarvi@elisanet.fi
Juniortränare Erica Bäckström 040-1241412 junior@esbosegelforening.fi
Kölbåtsnämnden Joachim Kurtén 040-5150064 joachimkurten@gmail.com
Isjaktsnämnden Bengt Enoksson 050-5120964 m.welin@suomi24.fi
Amiralshamnskommitén
   Sjösättning och lyft Stefan Sandås 050-3816238 stefan.sandas@gmail.com
   Hamnplatser och vaktturer Jonas Geust 040-5022717 jgeust@gmail.com
   Bryggor Kalle Lindfors 050-5561387 karl.lindfors@proteesipalvelu.fi
   Bryggor Robert Fogelholm 050-3510256 robert.fogelholm@welho.com
   Hamnens landområden, planenLars Wärnhjelm 040-5506171 susannewarnhjelm@hotmail.com
   Disponent för byggnaderna Dick Wikström 0400-444644 dick.wikstrom@icloud.com
Pentalakommittén Mark Musgrove 040-5028007 mark@musgrove.fi
Förtjänstteckenkommitén Rabbe Sjöblom 0400-963072 rabbe.sjoblom@kolumbus.fi
ESF-Shop Peter Holm 045-1227621 kansli@esbosegelforening.fi

Sjösäkerhetsnämnden Lasse Ingvall 0500-451975 lasse@ingvall.fi
Magnus Forssén 0400-506678
Pekka Hohtari 050-4674368
Kaj Mattsson 0400-815519
Henrik Vilén 050-3098449
Jonas Vilén 040-5339480
Henrik Wegelius 040-4166766
Niklas Wärnhjelm 050-3506564
Peter Öström 040-5908778

Amiralshamnen tfn 09-8886881,  Nattvakt tfn 040-901 51 91
www.esbosegelforening.fi, kansli@esbosegelforening.fi, junior@esbosegelforening.fi
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