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KILPAVENEILYLEHTI TÄYTTÄÄ 
10 VUOTTA

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä kun ensimmäinen Kilpa-
veneilylehti ilmestyi. Lehti ilmestyy ilmaisjakeluna kaksi kertaa vuo-
dessa ja sen painos on 2000 kappaletta. Liitto jakaa lehden kaikille kil-
pailijoille ja kilpajärjestäjille joilla on lisenssi. Tämän lisäksi Porvoossa 
ja Helsingissä on useita jakelupaikkoja. Helsingin Venemessuilta lehti 
on saatavana liiton- sekä monelta muulta messuosastolta.

Tunnusomaista lehdelle on ollut korkea painoteknillinen taso. Siitä 
suuri kiitos Jari Nenoselle, Skandinavia Offset, joka toteuttaa ja painaa 
lehden. Kuva-aineisto on myös ollut korkeatasoinen. Lehden tuottami-
nen on kovaa työtä ja vaatii runsaasti työtunteja.Voimme kiittää kahta 
henkilöä, Jaije Hägglundia ja Jyrki Perokorpea, jotka ovat lehden ta-
kana kovalla työpanoksella. Lukijat ovat myös kiitettävästi lähettäneet 
juttuja lehdelle. Parhaat kiitokset Juha-Pekka Manniselle, joka on mo-
nen vuoden ajan innokkaasti kirjoittanut juttuja lehdelle.
Suuret kiitokset myös kaikille muille aineiston sekä valokuvien lähet-
täjille.

Lehti on ollut hieno foorumi veneihmisille. Sen merkitys on myös ollut 
suuri kilpaveneilyn edistämiseksi Suomessa. Moni nuori kilpaveneilijä 
on saanut näkyvyyttä lehdessä. Tämä on myös auttanut kilpailijaa uusi-
en sponsoreiden saamisessa.

Lehti toivoo että hyvä yhteistyö kirjoittajiin ja firmoihin jatkuisi myös
tulevaisuudessa. Mainoksien saaminen on lehdelle elintärkeä asia. 

Lehden toimitus toivottaa kaikille lukijoille hyvää veneilykesää.

Olli Lampinen
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E-S Kuivaus Boat Racing Teamin kuulumisia
Tavoitteet täyttyivät

Totti Kemppainen, 13, saavutti SJ-15 
luokassa tavoitteensa kaudella 2014. 
Saldoksi kaudesta jäi Förbyn osakil-
pailun hieno 3. sija ja koko kaudesta 
SM 4. Täyttyneet tavoitteet saavat lah-
telaisen Totin hymyilemään leveästi: 
”Tästä on hyvä jatkaa uusiin haastei-
siin. Aloitan kilpailemisen kaudella 
2015 kansainvälisessä GT30 luokassa.” 
Tulokseen on syytä olla tyytyväinen 
sillä viimeinen osakilpailu jäi Totilla 
ajamatta polkupyöräonnettomuudes-
sa loukkaantumisen takia. 

Kaikki uutta

Myöhään syksyllä Totti ennätti tu-
tustua kotiradallaan muutamien har-
joitusten verran uuteen veneeseen. 
Huomattiin myös, että jatkossa onnis-
tuneet potkurivalinnat ovat entistäkin 
suuremmassa roolissa. Kausi 2015 
menee totutellessa uuteen luokkaan, 
uusiin kilpakumppaneihin ja kisa-
kalustoon. Totin tavoitteena on ajaa 
kaikki SM-osakilpailut sekä hakea 
arvokilpailukokemusta heinäkuun lo-
pulla Imatralla ajettavasta Euroopan 
mestaruus kilpailusta.

Tiimi laajenee

E-S Kuivaus Boat Racing saa alkavalle 
kaudelle uuden kuljettajan väreihinsä. 
Nastolalainen Valtteri Borgenström, 
10, saa Totti Kemppaisen käytössä 
olleen SJ-15 kaluston. Valtteri on seu-
rannut Totin kilpaveneilyharrastusta 
läheltä alusta saakka ja kesällä hänelle 
tarjoutui tilaisuus päästä kokeilemaan 
venettä. Kipinä syttyi heti ja hän pääsi 

jo syksyllä ajamaan 
harjoituskierrok-
sia veneellä ja saa-
maan hieman tun-
tumaa tulevaan. 

”Olemme innois-
samme kun tii-
mimme kasvaa. On 

ollut mielenkiintoista ja antoisaa tukea 
nuoria uuden harrastuksen alkuun. 
Innolla olemme seuranneet Totti 
Kemppaisen kehittymistä lajin parissa 
ja yhteistyökumppaneidemme kanssa 
olemme löytäneet oikeat säädöt SJ-15 
kalustoon. Nyt tämä venepaketti siir-
tyy seuraavalle kuljettajalle ja saamme 
auttaa Valtteri Borgenströmin uuden 
harrastuksen pariin. Nuorten kilpa-
veneilyharrastuksen tukeminen on 
meille sydämen asia. Olemme muka-
na myös lahjakkaan nuoren espoolai-
sen, Formula 1 kuljettaja, Filip Romsin 
vauhdissa.” Sanoo Allan Sohlström 
E-S Kuivauksesta.    

Teksti ja kuvat: Milla Sohlström
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B-72 DENNIS RACING TEAM 
Tausta

Dennis Racing Team jatkoi vuonna 
2010 kilpaveneuraansa 15 vuoden 
tauon jälkeen ja tie vei yksirunkoluok-
kaan V150. Luokka oli kasvussa Poh-
joismaissa ja oli saanut jalasijan Suo-
mesta. Parin vuoden jälkeen Teamin 
voittaneen kaikki kisansa 2010 - 2011, 
tuntui luontevalta etsiä uusia haas-
teita ja vaihtaa yksirunkoisesta kata-
maraanirunkoveneeseen. Ruotsiin oli 
syntynyt luokka W150, jossa ajettiin 
kaksirunkoisilla veneillä, kansan suus-
sa “Kateilla”, jotka monessa suhteessa 
ovat hyvinkin erilaisia ajaa ja virittää 
parhaaseen kisavauhtiin. Teamimme 
lähti 2012 markkinoimaan luokkaa ja 
hankimme siihen soveltuvan Twister 
23 veneen, jota vauhditti vanha voi-
mapesä Mercury 150 XRI. Valitetta-
vasti luokka ei saanut Suomessa tuulta 
purjeisiin ja kausi meni “kruisailessa” 
nopeampien 3C veneiden vanavedes-
sä. Kaiken kaikkiaan tylsä kausi, josta 
kuitenkin jäi kokemusta käteen uuden 
katamaraanivenetyypin kuljettamises-
ta. 

Kilpaveneilyssä on kuitenkin kyse kil-
vanajosta ja siihen tarvitaan vähintään 
kaksi venekuntaa, joten tie vei 2013 
eteenpäin isojen poikien 3C luokkaan, 
jossa nopeudeudet ovat hurjia ja taso 
maailman huippua. Vanhalla Twister 
23 veneellä ajoi Teamimme SM hope-
alle ja saimme vihdoin ajaa kilpaa to-
sissaan monen vanhan konkarin seu-
rassa. 

Kausi 2014

Kaudelle 2014 oli hankittava uusi vene 
3C luokkaan mikäli mieli teki EM tai 
MM-kisoihin. 3C säännöt vaatiivat 
kansainvälisissä kisoissa turvaohjaa-
mon. Kaudella 2013 tuntui turvattot-
tomalta ajaa avo-ohjaamolla luokassa, 
jossa kisavauhti usein liikui 165km/h 
(noin 89 solmun) nopeuksissa. Näin 
ollen oli vaihtoehtoina jatkaa 3C luo-
kassa ja hankkia uuden veneen tur-
vaohjaamoineen päivineen tai jatkaa 
katamaaraaniluokassa, jossa ei ole 
turvaohjaamopakkoa. Teami päät-
ti lähteä uusille vesille ja vaihtaa 3B 
luokkaan, joka on kansainvälinen UIM 
kilpaveneluokka, eli luokassa ajetaan 
sekä Euroopan että maailmanmesta-
ruudesta. Luokassa on vuosien varrel-
la ollut lukuisia suomalaisia menesty-

neitä venekuntia, mutta viimeaikoina 
sääntömuutosten myötä on luokassa 
käytettävä ympäristöystävällisiä nk 
EPA koneita, jotka ovat tehokkaam-
pia ja selvästi raskaampia kuin vanhat 
2-tahtikoneet. Tämän myötä on suo-
malaisten menestys hiipunut 1990 ja 
2000-luvun kulta-ajoista. 

Teamimme päätti hankkia kaudelle 
2014 uuden Twister 20 veneen, jota 
vauhditti Evinrude Etec 115HO kone. 
Ruotsissa oli vuosina 2012-2013 ajettu 
tällä yhdistelmällä ja se näytti toimi-
van.

Luokanvaihto ja täysin uuteen kalus-
toon totuttelu vaatii aikaa ja kun kau-
den 2014 ensimmäinen SM osakilpailu 
Kalkkirannassa lähestyi tuntui kisaan 
lähtiessä, ettei pari testiajoa ollut 
lainkaan tarpeeksi. Kun aamun tyyni 
muuttui 9m/s navakaksi, ei varikolla 
paljoakaan hymyilyttänyt. Potkureita 
ei oltu testailtu tarpeeksi ja aallokossa 
ajamisesta ei juurikaan ollut kokemus-
ta. Lähtölipun noustessa ei auttanut 
muu kun “nasta lautaan” ja menoksi. 
Kisan aikana kilpakumppaneilla oli 
paljon murheita ja lopuksi voitimme 
kisan neljän minuutin turvin. Tämä oli 
aikamoinen yllätys ja enemmän kuin 
ikinä olisimme voineet toivoa kau-
teen lähtiessä. Olihan kalusto uutta ja 
testitunnit vähäiset. Mutta sama tai-
si olla asian laita kilpakumppaneilla. 
Veneemme oli kuitenkin täydellinen 
ja kulki hyvin sekä kelissä että tasai-
semmilla osuuksilla. Olimme erittäin 
tyytyväisiä uuteen kisakalustoomme ja 
Kalkkirannan kisa antoi luottamusta 
tulevaan. 

EM kisat Förbyssä

Pari viikkoa myöhemmin ajettiin För-

byn mainiossa saaristossa EM mital-
leista. Kisat olivat tietenkin päätavoit-
teemme kaudelle 2014 ja Teamimme 
odotukset myös korkealla. Parin tes-
tirupeaman jälkeen tiesimme, että 
veneemme on tyynessä todella nopea, 
mutta aikaa ei valitettavasti tälläkään 
kertaa jäänyt kelisäätöjen löytämiselle.

EM kisojen ensimmäisenä päivänä 
oli varsin tyyntä ja fiilikset korkealla. 
Veneitä oli ilmoittautunut 11 kpl ja 
startissa oli lopuksi yhdeksän venettä. 
Lähtö meni hyvin ja pääsimme ensim-
mäisellä suoralla johtoon ja vauhtia oli 
todella hyvin heti kisan alussa. Ensim-
mäisen kääntöpoijun jälkeen pidimme 
hyvää vauhtia ja johtoasema tuntui 
vahvistuvan. Radan ulko-osuudelle ja 
pitkälle kierrokselle mentäessä kaikki 
tuntui hyvältä. Onni kuitenkin kääntyi 
ja toisella kääntöpoijulla vene leikka-
si käännöksessä, jonka jälkeen emme 
saaneet samanlaista vauhtia matkalla 
takaisin kohti Förbytä. Vene luiker-
teli ikävästi ja tuntui kuin kone olisi 
irti. Kartturi ilmoitti, että kone liikkuu 
huolestuttavalla tavalla sivusuunnassa 
ja käsky oli että aja “varovasti”. Se ei 
tunnetusti ole helppoa kilpaveneilyssä, 
mutta köröteltiin kisan läpi ja olimme 
lopuksi neljäntenä  maalissa. Varikolla 
selvisi, että koneen kumipuslat olivat 
pettäneet ja tämän myötä myös paras 
vauhti poissa.

Illan aikana vaihdettiin puslat alumii-
nisiin ja lopuksi saimme ajettua toi-
sen EM-lähdön seuraavana päivänä 
ja siinä kisassa ajoimme kolmanneksi. 
Tuulta oli parhaimmillaan 9m/s ja tu-
los oli Teamimme testiaikaan nähden 
hyvä. Kaiken kaikkiaan loppusijoitus 
oli viides molemmat lähdöt yhteenlas-
kettuina ja paras suomalainen sijoitus 
3B luokassa. Tämä ei kuitenkaan tyy-
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dyttänyt Teamiämme. Paukkuja pa-
rempaan loppusijoitukseen oli “ilmas-
sa”, mutta näin tällä kertaa koti EM 
kisoissa Förbyssä.

SM sarja jatkuu

Kausi jatkui Suomessa ja ajoimme sekä 
Kotkan meripäivien Ruotsinsalmen 
ajot sekä Saimaan kahdet kisat, jotka 
kaikki olivat SM osakilpailuja. Kaikki 
kolme kisaa voitimme ja kun Kalkki-
rannan SM osakilpailupisteet lisättiin, 
tuli SM kulta lopuksi maksimipisteil-
lä. Kaudelle 2014 asetettu tavoite oli 
saavutettu. Vihdoin SM kultaa! 
Hopealle olen eri karttureiden 
kanssa ajanut urallani neljästi, jo-
ten oli jo korkea aika kerätä sen 
kultaisen rahan.

Miksi 3B?

3B luokka on mitä mainioin valin-
ta kansainvälisen kilpaveneuran-
sa aloittavalle. V-luokissa ajetaan 
Pohjoismaiden mestaruuksista, 
mutta jos mieli tekee EM tai MM 
kisoihin, on 3B se luokka mistä 
kaikki alkaa. Luokassa voi myös 
ajaa yksirunkoisilla ns siipive-
neillä ja niitä saataa näkyä ensi 
kaudella myös Suomessa. Moni 
epäili ettei 3B luokan vene anna 
riittävän kyydin Teamillemme 3C 
veneen jälkeen. Kaikille epäilijöil-
le voin todeta että 3B kalusto uu-
sine sääntöineen on todella hyvä 

ja hauska ajettava. Kisavauhdit ja var-
sinkin keskinopeudet ovat eri luokkaa 
kun aikanaan vanhoilla 2-tahtikoneil-
la. 

Ajatuksena oli tuoda Suomen 3B luok-
kaan iskukykyisen uuden veneen ja 
näin saada kehitystä luokkaan ja toi-
von mukaan herättää kiinnostusta ja 
pienen kipinän kanssakilpailijoiden 
keskuudessa sekä niissä, jotka miet-
tivät harrastuksen aloittamista. Kun 
tämä lehti ilmestyy on mahdollista 
että B-72 vene on vaihtanut omistajaa 
ja toivon hartaasti, että uusi omistaja 

Hemflytt 
från 450,-

CITY 
FLYTT

www.cityflytt.fi.

Vi flyttar ditt hem snabbt, behändigt  
och till rätt pris. Nära dig, därför också  

förmånligare.

Varför flytta till  
imorgon det du kan 

flytta i dag?

löytyy Suomesta. Teamimme tulevai-
suus on täysin auki. Viisi vuotta on 
tämä toinen tuleminen kestänyt ja ne 
vuodet ovat olleet riemua täynnä. Voi 
kuitenkin olla tilinpäätöksen ja akku-
jen lataamisen aika. Tosin, jokainen 
joka on sydämmensä kerran tälle pie-
nelle moottoriurheiluharrastukselle 
menettänyt tietää, että lopettaminen 
on hyvin ahdistava ajatus…

B-72
Dennis Westerholm
Dan Pihlström
Kuvat: Jesper Zander
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Uudenkaupungin Purjehdusseuraa 
edustava Risto Lindström, 20, sijoit-
tui menneellä kaudella toiseksi For-
mula 4 -luokan SM-sarjassa. 
Kausi 2014 ei etukäteen vaikuttanut 
kovinkaan lupaavalta. Kesän kuvioita 
tulisi sotkemaan tammikuussa alka-
nut varusmiespalvelus, jonka vuoksi 
täyspäiväinen harrastaminen jäisi ai-
noastaan kaukaiseksi haaveeksi.
- Keväällä vielä ajattelin, että luvassa 
olisi armeijan rajoittama vajaa kausi. 
Laskeskelin, että kilpailut ehtisimme 
ehkä vielä kiertää, mutta treenaami-
selle ei aikaa juuri jäisi.
Palveluksen vaikutus osoittautuikin 
täysin päinvastaiseksi. (Lisäksi) lai-
vastossa ymmärrettiin harrastuksen 
vakavuus, ja tästä syystä harjoittelu- 
ja kilpailuvapaita myönnettiin kivuit-
ta ja vieläpä riittävän paljon.
- Viikolla yövartiossa oli rutkasti hy-
vää aikaa luonnostella seuraavia 
muutoksia ja viikonloppulomilla sit-
ten toteutettiin visiot ja ajettiin testit. 
Ajoitin lisäksi kaikki mahdolliset pal-
velusvapaat kesäkaudelle. Koko SM-
sarja päästiin kiertämään ja vieläpä 
hyvällä menestyksellä!
 Järjestely toimi yllättävän hyvin ja 
tuloksia syntyi. Kun vapaata myön-
nettiin nimenomaan harjoituksia var-
ten, tuli myös nämä päivät omistettua 
veneen ja ajotekniikan kehittämiseen 
ja testaamiseen.
Vaikka treenit alkoivat jo hyvissä ajoin 
keväällä, ei ennen ensimmäistä SM-
osakilpailua venettä saatu parhaaseen 
mahdolliseen iskuun. Tammelassa 
ajetun tiukan viikonlopun tuloksena 
oli kolmas tila.
Ensimmäisen kilpailun jälkeisissä tes-
teissä alkoi tehdyn työn tulos vihdoin 
näkyä ja vauhti löytyä. Kauden toi-
sessa kilpailussa Särkisalon Förbyssä 
Risto sai heti aika-ajoista paalupaikan 
ja voitti kilpailun kaikki neljä erää.
- Tiesimme, että Förbyn rata on lyhyt 
ja mutkikas, joten keskitimme panok-
set kiihtyvyyteen ja poijulta lähtemi-
sen parantamiseen, ja se kannatti.
Viimeisen, Hirvensalmella ajetun SM-
osakilpailun pitkä rata ei Uudenkau-
pungin tiimille sopinut, vaan toiset 
kilpailijat menivät pitkillä suorilla 
heittämällä ohi. Viikonlopun heikon 
aloituksen jälkeen Risto onnistui kui-
tenkin nousemaan monen sattuman 
kautta kolmanneksi kaasutettuaan 
viimeisessä erässä ensimmäiseksi 

ruutulipulle.
Hirvensalmen kolmas tila nosti Ris-
ton SM-pisteissä tasapisteisiin sarjaa 
johtaneen Tuukka Lehtosen kanssa. 
Sääntöjä tulkittiin moneen otteeseen 
ja ne ratkaisivat tasatilanteen lopulta 
Lehtosen eduksi, joten hänet kruunat-
tiin uudeksi Suomen mestariksi. Kol-
manneksi SM-pisteissä sijoittui Kalle 
Viippo.
- Paljosta se ei kiinni jäänyt. Suoras-
taan harmittavan lähelle mestaruutta 
päästiin.
Risto osallistui myös Suomen PM-osa-
kilpailuun, joka ajettiin SM-kilpailujen 
yhteydessä Hirvensalmella. Sieltä tuo-
tiin kotiin pronssinen pokaali. Koko 
Pohjoismaiden mestaruussarjan kier-
tämiseen eivät rahkeet kuitenkaan täl-
lä kaudella riittäneet. 
Nyt, kauden lopussa vene on selkeäs-
ti paremmassa iskussa kuin keväällä. 
Tosin myös toisetkin suomalaiset ovat 
saaneet veneisiinsä enemmän vauhtia. 
On loistava asia koko lajin kannalta, 
kun myös suomalaisia alkaa näkyä 

maailmalla kärkipäässä. Tällä hetkellä 
Suomessa mennään nelosissa jo samo-
ja vauhteja kuin maailman huipulla. 
Uusia kilpailijoita tulee jatkuvasti lisää 
ja lajin suosio kasvaa. Veneet ovat nyt 
myös hyvin tasaväkisiä, mikä tuo mie-
lekkyyttä ja jännitystä niin ajamiseen 
kuin katsomoonkin. Tälläkin kaudella 
kärki vaihtui kaikissa osakilpailuissa, 
mikä kielii tiimien tasaväkisyydestä.
Näin jälkikäteen voidaan todeta, et-
tei varusmiespalvelus ole ollenkaan 
este kilpailemiselle. Palveluksessa pi-
tää vain hoitaa hommat kunnolla ja 
olla hyvissä ajoin liikkeellä loma- ja 
harjoitusvapaa-anomusten kanssa. 
Henkilökunta suhtautuu anomuksiin 
suopeammin, kun ei törttöile, eivätkä 
vapaa-anomukset tule yllätyksenä juu-
ri viimehetkellä. Koko homma pitää 
lisäksi aikatauluttaa tarkasti, sillä kun 
loma loppuu, niin se myös loppuu. Ei 
auta, vaikka kuinka ohjausvaijerin hie-
nosäätö olisi kesken.
Ensi kaudella Risto jatkaa ajamista 
Formula 4 -luokassa ja veneen kehitte-

Risto Lindströmin sotilaspainotteinen kausi ta-
kana Formula 4 -luokassa
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lyä jatketaankin kevään mittaan opin-
tojen ohella. Suunnitelmissa on lähteä 
myös ulkomaille ottamaan esimakua 
MM-sarjasta, jos vain suinkin mahdol-
lista. Mikäli kaikki sujuu suunnitelmi-
en mukaan, on ensi kaudelle luvassa 
muutakin uutta. Varmaa on vain, ettei 
ainakaan lomiltapaluuajoista tarvitse 
enää ensi kesänä murehtia.

Team Lindström
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Mestarintie 12 Mästarvägen
06150  PORVOO - BORGÅ
   019-521 6500
Fax  019-521 6523

Loppupisteet

1. #36 Johan Wahlman – Gumbo Racing Team 15p+12p+15p+15p+12p=69p
2. #44  Mikael Warelius – Warelius Racing Team 0p+15p+12p+15p+15p=57p
3. #63  Andy Söderling – FR-Racing 12p+10p+8p+10p+10p=50p
4. #24  Mikael Lindholm – Team HFW Racing 6p+10p+10p+6p+8p=40p
5. #29  Charlie Estlander–Estlander & Co Racing Team 8p+6p+8p+12p+5p=39p
6. #10  Max Malmberg - FR-Racing 8p+5p+12p+8p+6p=39p
7. #3  Kaffe Karlsson - Hungry Wolf Racing Team 5p+0p+5p+5p+4p=19p
8. #86  Rickard Carlsson - Hassel Racing  10p+5p+0p+0p+0p=15p
9. #5  Gustaf Nordenswan/Viktor Strandell - Team Raana GP 3p+4p+4p+3p+2p=16p
10. #69  Mikael Ståhl – One Man’s Team 0p+0p+3p+4p+3p=10p
11. #31  Casper Sundberg – TBR boat racing team 0p+0p+3p+0p+0p=3p
12. #7  Emil Westerholm - Marine Corps 0p+0p+0p+0p+1p=1p

Six-Cap Oy
Simppukarinkatu 5 A 1, 00810  Helsinki

Puh. 010 3976400

Veckjärventie 33, 06150  Porvoo
Puh. 019-5243 948
Fax. 019-585 019

yhteydenotto@skandinaviaoffset.fi 

19 KILPAVENEILY

jien, Cup-järjestäjien ja tiimien kesken vallitsee 
loistava ” Yksi kaikien ja kaikki yhden puolesta” 
asenne. Mikä on todella iloinen asia! 
Kyseinen asenne onkin varsin yleinen kilpave-
neilijöiden ja järjestäjien kesken ei pelkästään 
Suomessa vaan myös maamme rajojen ulko-
puolella.  Kyseessä on kai ” Rakkaudesta la-
jiin asenne ” ja juuri tästä syystä kilpaveneily 
onkin mitä parhain harrastus nuorille ja koko 
perheelle! Toivotammekin kaikki tervetulleiksi 
mukaan iloiseen joukkoomme!

Teksti: 
J.Bergström  
Kuvat: 
Rasmus Wilèn, 
J.Bergström, 
M.Malmberg, 
L.Ikonen, 
T.Sundman

TG-Special faktaa
Vene:   TG-Special ns. siipivene
  ( Suunnitellut Tage Gustafson 1972 )
Paino:   n. 50kg ilman moottoria. 
  Kalusto alle 100kg 
Moottori: 2-tahti tai 4 tahti vakiovalmisteinen 
  perämoottori
Teho:  15hv 
Kuutiotilavuus:  max. 350Cc
Potkuri:  Vapaa (suosituin superkavitoiva Cleaver)
Ohjaus:  Vaijeri tai kaapeli
Kaasu:  Jalkakaasu
Kilpailunopeus : n. 35-40 solmua riippuen kelistä ja radasta
Huippunopeus: 40 + solmua
Ikäraja:  12v-(alle 12v erillisluvalla tapauskohtaisesti)

TG-Special Cup 2013 loppusijoitukset
1) #2 Julius Fuchs, Yamaha 2T
2) #99 Ted Sandström, Tohatsu 4T
3)#62 Mats Lundmark, Yamaha 2T
4) #7 B.Vuorihovi / T.Vuorihovi, Yamaha 2T
5) #19 M.Katajainen / D.Lundmark, Yamaha 2T
6) #77 Kim Bergström, Yamaha 2T
7) #38 J.Bergström / J.Tackman, Terhi 2T
8) #33 Mats Bergström, Yamaha 2T

TG-Special Cup kilpailut 2014
1) Kalkkiranta   7.6.2014
2) Svartbäcksloppet  5.7.2014
3) Kitöloppet   12.7.2014
4) Lauttasaari NJK  TBA
5) Norrkullaloppet  9.8.2014  ajetaan 2  
    osakilpailua
6) KaMK- Race   16.8.2014     
TBA = Vahvistetaan myöhemmin

Lisätietoja javerkkokauppa
www.              .fi

LASTEN UIMA-

JA KUULONSUOJAIMETEN UIMAAAAAAAA-A-A-A-A-PLUGGIE
SAlpine
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Lark F4-S projekti.
Näin ei missään tapauksessa pitänyt 
käydä, mutta kuitenkin alkoi taas rei-
lu vuosi sitten uusi kilpaveneprojekti. 
Jo aikoja sitten kävi selväksi, että kil-
paveneily on veressä ja että poikani 
Alexander oli kiinnostunut kilpavenei-
lystä. Aloitettiin Loviisan Sandön ki-
sassa 2010 15 hv Yammulla ja TG-Ma-
rin veneellä. Tiimikaverina oli Frank 
Weckström ja yhdessä pojat keksivät 
LiWe-racing teamin. Seuraavaksi vuo-
deksi hankittiin T-400 vene ja ajettiin 
kyläkisoja vuosina 2011 ja 2012. 2013 
oli aika kokeilla SM-tasolla samalla 
paketilla ja hauskojen kisojen jälkeen 
tuloksena oli SM hopea. Kesän aikana 
oli monta jännää kisaa Magnuksen ja 
Frankin kanssa, mutta aina Magnus 
löysi tarvittavan ylivaihteen ja voitti 
mestaruuden.

Varikolla alkoi syntyä painostusta siir-
tyä uuteen F4-S-luokkaan. Vastasin 
aina jyrkästi, että se ei tapahdu. Nyt ol-
tiin ajettu ”valmiilla” T-400-paketilla 
ja tiesin että se on lastenleikkiä verrat-
tuna oman veneen kehittämiseen F4-
S-luokkaan. Itseäni tuntien, oli myös 
selvää, että millään ostetulla paketilla 
ei ollut mitään kiinnostusta mennä 
kilpailemaan. Näin oli asetelma kil-
pailukauden loppuun saakka, mutta 
kun T-400-paketti oli myyty niin talli 
tuntui vähän tyhjältä. Ja painostus tie-
tysti jatkui. Oli kuitenkin yksi peruste, 
joka pikkuhiljaa muutti jyrkän kantani 
olla suostumatta. Se oli, että tämä olisi 

luokka, jossa ei tarvitse ruuvata konet-
ta koko ajan. Se nimittäin ei ole kos-
kaan ollut minun mielenkiinnon koh-
teena. Sitten jo ruvettiin ajattelemaan 
jos tehtäisiin vene kahdessa vuodessa. 
Vasta kun ilmeni, että voisimme tehdä 
yhteistyötä Basse Åströmin ja Macke 
Romsin kanssa ohjaamon muotin 
osalta, alkoivat suunnitelmat syntyä.
Meidän ensitehtäväksi sovittiin oh-
jaamon plugin teko. Tiesin, että se on 
valtava työ ja mietin miten sitä tekisi 
itselleen mahdollisimman helpok-
si. Lähdin piirtämään pinnat ja linjat 
3D-ohjelmalla. Kun kaikki osapuolet 
olivat niistä tyytyväisiä, leikkasin 3D-
malli 50 mm paksuihin siivuihin, ja 
vein tiedostot Weldmecin vesileikkaa-
moon. Ostettiin 50 mm FinnFoamia 
ja leikattiin noin 80 poikkileikkausta 
koko keskiosasta. Onneksi myös nu-
meroitiin. Näitä liimattiin peräkkäin ja 
hiottiin pykälät pois. Sen jälkeen lasi-
kuitumattoa epoksilla ja sitten kittiä ja 
hiontaa. Ja kittiä ja hiontaa.... Tämän 
vaiheen olisin voinut hypätä yli, mutta 
tuli tehtyä.  
Kesän mittaan Basse teki muotin ja 
syyskuun lopussa tehtiin yhdessä en-
simmäinen puolisko. Lopulta ohjaamo 
oli kasassa marraskuun lopussa. 

Suunnilleen vuosi oli mennyt ja nyt 
vasta alkoi projektin hauska vaihe, 
eli puutyöt. Tässä vaiheessa piti myös 
lyödä lukkoon veneen linjat ja piirus-
tukset, jotta voisin helposti tehdä osia. 
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Veneiden suunnittelukuva

30 vuotta 
aallonharjalla. 

Top-Boat korjaa ja huoltaa veneitä sekä myy merimoottoreita Helsingin 
Laajasalossa. Pitkä kokemuksemme ja erikoisosaamisemme takaavat 
teille parhaan mahdollisen palvelun.

 
 

 
 
 
 
 

 
 

RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bökarsvägen 113 
07350 Gäddrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VENEIDEN SUUNNITTELUA 
- mm. Serecraft, Lamor LC, AluCat, Lark 

 

TUOTESUUNNITTELUA 
- Laidasta laitaan....mm. öljynkeräyslaitteita,   

säädettävä potkuri,  
magneettikuvauslaitteita... 

 
 
 
 
 
 
 
 
GSM: 0400 436086 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tämä on ehkä tärkein vaihe, joka vai-
kuttaa suoraan miten vene onnistuu, 
ja miten paljon kehitystyötä joutuu te-
kemään. Ainahan on mielenkiintoista 
keksiä jotain erilaistakin. Tästä usein 
joutuu maksamaan, mutta mitäpä ei 
tekisi haasteellisuuden eteen. 

On ollut mielenkiintoista nähdä miten 
tämän luokan veneet ovat kehittyneet. 
Vanhoilla F4-veneillä ei ole mitään te-
kemistä kärkisijoihin. Nyt on paljon 
vähemmän tehoa ja enemmän painoa, 
joten vauhditkin ovat pienemmät kuin 
aikoinaan 70 CES:illa. Kun vielä radat 
ovat lyhyemmät ja mutkikkaammat 
on kiihtyvyys ja vauhdin säilyminen 
mutkissa erittäin tärkeä. Pitää siis olla 
kantavat ponttoonit. Toinen asia, joka 
on erittäin haastava on paino. Koska 
tehdään runko puusta meidän pitää 
olla tarkkana jokaisen osan painon 
kanssa. Minimipainoinen vene, joka 
kestää normaalin ajamisen ei vielä 
tuota ongelmia, mutta valitettavasti 
nykyään veneet pitää kestää kolhu-
jakin. Ja tässä kuituveneellä on etu, 
mutta muottien teko olisi ollut liian 
suuri projekti.

Projektin lähtölaukauksesta on kulu-

nut reipas vuosi, eikä vielä oikein näytä 
veneeltä. Vapaa-ajan ongelmia ei tule 
olemaan minulla, eikä Alexanderilla, 
joka käy täällä rakentamassa suunnil-
leen kerran kuukaudessa plus pidem-
mät koululomat. En ole vielä ainakaan 
katunut, että lähdettiin rakentamaan. 
Yhteiseen harrastukseen on aina help-
poa löytää energiaa. Tarkoitus olisi ke-
sän alussa päästä kokeilemaan ja ke-
sän mittaan ehkä jokunen kilpailukin. 

Pitäisi tehdä mahdollisimman paljon 
ennen heinäkuuta kun Alexander läh-
tee armeijaan. 
Projektin etenemista voitte seurata 
LiWe-racingin Facebook sivulla: LiWe 
Racing F4-s. 
Toivottavasti nähdään ensi kesänä ve-
sillä!

Terveisin,
Jan-Erik & Alexander Lindholm
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Gustav Lindén & Lina Thoren EM-Guld
Jag vet inte riktigt vart jag ska börja, 
men allt började när isen precis släpp-
te då jag var ute och testkörde varje 
helg, jag låg verkligen i hela, hela ti-
den och testade propellrar och olika 
inställningar på båten. Fanns inget 
utrymme för något annat än jobb och 
test av båten.

Första tävlingen var EM i Förby som 
jag tidigt hade sett fram emot, tyvärr 
hann jag inte testa ut allt med båten 
och jag hade absolut ingen aning om 
hur vattnet och banan skulle vara i 
Förby, men jag packade ihop allt och 
begav mig med team Groth Fyrö Ra-
cing över till Finland för att tävla.
Självklart åker man dit för att vinna, 
och jag visste att jag hade många tim-
mar bakom ratten, men trodde inte 
riktigt att vi kunde slåss om första pla-
ceringen. 
Men efter första dagen kom jag och 
Lina Thorén som navigerade på plats 3 
och kände att farten i båten fanns där 
på det “lungna” vattnet som inte bjöd 
på några vågor alls.
Dessvärre så sprack växelhuset och vi 
var säkra på att det inte skulle bli något 
mer race. En besviken Lina och Gustaf 
började ställa in sig på att stå på land 
men så kom det tips på hur det kunde 
lagas. Det var en chansning att köra 
med en 8cm lång spricka i växelhuset 
som kunde leda till att propelleraxeln 
kunde gå av och vi skulle tappa prop-
pen. 
En chansning vi tog även om en släk-

ting/gammal Racingräv avrådde oss.
Det blåste betydligt mycket mer på 
race två men banan var några distans 
kortare och vi tänkte köra. 
Vi tog ledningen på start rakan och 
därefter behöll ledning genom hela ra-
cet. 
Längst ut på banan i spöregnet stog 
självklart den Svenska hejarklacken 
ute på en klippa Iklädda sopsäckar 
(som rengnjackor) som fotade och he-
jade på.
-då fick man ett leénde under hjälmen ?
Lina sa ivrigt genom intercomet hela 
racet  ”hoppas, hoppas växelhuset hål-
ler till målgång”.
Det gjorde det oxå, sprickan växte, 
bultar gick av och allt blev mer glapp 
i växelhuset men det höll precis och vi 
vann.
Ett fantastiskt roligt race och en super 
kul vecka med team Groth Fyrö Racing 
som vi sent kommer glömma.
Vintern 2014-2015 siktar Gustaf på att 

byta ut dom delarna på båten som har 
gått sönder, utveckla båten till att gå 
ännu fortare. Sedan testa ut mer pro-
pellrar på vårkanten inför alla tävling-
ar sommaren 2015 bjuder på.

//Gustaf Lindén B-25
Foto: Adde Forsman, Jesper Zander
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GIVE YOUR BOAT A BOOST WITH THE ADDED INTELLIGENCE OF

 LIGHTHOUSE™ II - NOW SMARTER THAN EVER WITH TURN-BY-TURN 

 NAVIONICS AUTOROUTING NAVIGATION. LIGHTHOUSE II ALLOWS YOU 

 TO SEE CLEARLY WITH MULTIFUNCTION DISPLAYS AND STEER EASILY  

WITH EVOLUTION 9 AXIS AUTOPILOT SYSTEMS. SMART BOAT?  

MORE LIKE GENIUS BOAT.

THERE ARE  

SMART PHONES
AND SMART CARS
 IT’S ABOUT TIME WE GOT 

SMART BOATS

Images for illustrative purpose only.

UK Advert Range Master.indd   4 20/10/2014   15:25
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Motor Mix Racing Team – Kausi 2014
L-Boat Racing Team ja Motor Mix Ra-
cing Team solmivat yhteistyösopimuk-
sen loppuvuodesta 2013. Sopimuksen 
myötä Tuukka Lehtonen siityi aja-
maan F4 luokkaan, Roger Lönnbergin 
suunnittelemalla ja valmistamalla uu-
della komposiittiveneellä. Tiimi esiin-
tyi ensimmäisen kerran yhdessä vene-
messuilla helmikuussa.
Kevät kului Rogan tallilla, uutta venet-
tä tehdessä. Moni ei osaa edes kuvitel-
la, minkälainen työmäärä käsityönä 
tehtävän uuden veneen rakentamises-
sa on... pahan mielen välttämiseksi, 
niitä ei edes laskettu.

Tiimin ensimmäinen kilpailu oli Rans-
kan MM-osakilpailu, jonne Olle Mar-
tin osallistui. Ensimmäisen päivän 
kilpailussa Olle oli viides ja toisena 
päivänä toinen.
Ensimmäinen SM-osakilpailu käytiin 
Tammelassa, siihen ei Tuukan uusi 
vene vielä ehtinyt, joten Tuukka ajoi 
kilpailun Rogan edellisvuoden veneel-
lä. Kilpailu sujui ongelmitta ja Tuukka 
lähti kisapaikalta 1. palkinto taskus-
saan.

Seuraava SM-osakilpailu ajettiin För-
byssä. Kilpailu oli tapahtumana ke-
sän suurin, paikalla oli sekä rata- että 
offshoreluokan veneet. Kilpailussa 
nähtiin myös kansainvälistä väriä, ky-
seessä oli Offshore 3C ja 3B luokkien 
EM ja MM-kilpailu. Tiimi sai uuden 
veneen edellisenä yönä valmiiksi, en-
simmäinen testiajo sillä ajettiin puolen 
yön aikaan ja aamulla lähdettiin kisa-
paikalle. Tuukan osalta kilpailu uu-
della veneellä meni yllättävän hyvin, 
sijoitus oli toinen, neljän erän jälkeen. 
Hirvensalmen osakilpailu on Tuukan 
”kotikilpailu”, hän on Hirvensalmen 
Veneilyseuran jäsen. Hirvensalmi 
Race yhteydessä ajettiin myös F4-luo-
kan PM-pisteistä. Tiimi panosti myös 
tästä syystä kilpailuun enemmän, mu-
kana oli myös tiimin toinen kuljetta-
ja, viime vuoden F4 EM-mestari Olle 
Martin. Nyholm oli saanut uuden ve-
neensä hyvään tasapainoon ja kolmen 
erän ajan sijoitukset SM-kilpailussa 
olivat Anton ensimmäinen, Olle Mar-
tin toinen ja Tuukka kolmas. Neljän-
nessä erässä Tuukka ajoi veneellään 
hurjan näköisen 360 asteen voltin ja 
joutui keskeyttämään viimeisen erän. 
SM-osakilpailu tuloksissa Anton oli 
ensimmäinen, Olle Martin toinen, Ris-
to Lindström kolmas ja Tuukka Lehto-

nen neljäs.
Nälkä kasvaa syödessä, sanotaan ja tii-
mi päätti lopulta lähteä Latvian MM-
osakilpailuun molemmilla F4 veneillä. 
Tuukalle kilpailu oli ensimmäinen ar-
vokilpailu F4 luokassa. MM-osakilpai-
lujen formaatti on hieman erilainen, 
yhtenä viikonloppuna ajetaan kaksi eri 
osakilpailua. Osakilpailu koostuu har-
joitusajosta, aika-ajosta ja yhdestä 20 
kierroksen kilpailusta.

Ensimmäisenä päivänä Tuukka ajoi 
aika-ajossa toiseksi ja Olle Martin oli 
viides. Erässä Tuukka ajoi aivan joh-
tavan A. Comparaton tuntumassa ja 
pääsi muutaman kerran yrittämään 
ohitustakin. Erän puolivälissä Tuu-
kalle sattui ajovirhe kääntöpoijjulla ja 
vene kierähti kyljen kautta 360 astetta, 
pääsi kuitenkin jatkamaan siitä, mutta 
loppusijoitus oli kymmenes. Olle ajoi 
konkarin varmuudella ja kalustokin 
toimi, joten Ollen sijoitus oli kolmas.
Toisen päivän aika-ajossa Tuukka ajoi 
jälleen toiseksi. Kilpailulähdössä suo-
ran päässä olevalla kääntöpoijulla tuli 
ahdasta, Tuukan ja toisen kilpailijan 
veneet ajautuivat liian lähelle ja mo-
lemmat pyörähtivät nokka tulosuun-

taan päin. Takana tulleet kilpailijat 
eivät ehtineet tehdä mitään ja molem-
piin pyörähtäneisiin veneisiin osui toi-
nen vene, tuloksena pahan näköinen 
tupla-nokkakolari. Yksi veneistä kie-
pahti ympäri ja kilpailu keskeytettiin. 
Tuukka pääsi ajamalla lähtölaituriin, 
mutta veneen toisessa ponttoonissa oli 
iso reikä, joten kilpailu päättyi keskey-
tykseen. Uusintalähdön jälkeen Olle 
ajoi hienosti kilpailun kolmanneksi.
Lohjalla ajettiin pitkästä aikaa rata-
veneiden SM-osakilpailu, mutta ei 
valitettavasti F4-luokassa. Paikalle 
Lohjalle kuitenkin lähdettiin veneen 
kanssa, jossa Tuukka ajoi yleisön edes-
sä näytösajon, leijuttaen venettä mel-
ko rohkeastikin. Lisäksi paikalla oli 
median edustajia, joten Tuukan haas-
tattelu näkyi kilpailun jälkeen myös 
TV-lähetyksessä.

Syyskuussa käytiin vielä osallistu-
massa Virossa, Tartossa kansalliseen 
kilpailuun. Kilpailu ajettiin kolme-
eräisenä. Ensimmäisen erän voitti 
latvialainen Nikita Licjs ja Tuukka oli 
toinen. Toisessa erässä venäläinen 
kilpailija ajoi suoraan Tuukan eteen, 
Tuukan vene kulki venäläisen ohjaa-
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mon yli ja kiepsahti kolarissa ympäri. 
Kolmanteen erään ei lähdetty, koska 
törmäyksessä toinen ponttooni vauri-
oitui.
Yhteenvetona kaudesta voisi sanoa, 
että tapahtumia riitti ja tavoitteisiin 
päästiin. 
Kaudelle 2015 Motor Mix Racing 
Team laajenee GT15 ja GT30 luokkiin. 
Tiimin uudet kuljettajat tullaan näke-
mään viimeistään venemessuilla, jossa 
tiimi ja kalusto on näyttävästi esillä. 
Tervetuloa kaikki osastollemme käy-
mään. 

Teksti : Jari Lehtonen
Kuvat : Pirjo Lehtonen

mökit
Ohjelmaa...
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Max Blombergin tuplakausi 2014
Päätös siirtyä uuteen luokkaan teh-
tiin jo syksyllä 2013. Päätös sinänsä 
oli helppo tehdä sillä takana oli jo 4 
hienoa kautta SJ15 luokassa ja tuore 
SM kultamitali roikkui kaulassa. Myös 
kuljettaja täyttäisi vaadittavat 14 vuot-
ta talven aikana siirtyäkseen isompaan 
ja nopeampaan GT30 luokkaan.

Veneen hankkiminen ei kuitenkaan 
ollut niin yksinkertaista kun voisi äk-
kiseltään olettaa. Hyviä aihioita oli to-
della vähän myynnissä eikä uusiakaan 
tuntunut olevan saatavissa mistään. 
Asia johti siihen että Sami Seliö Juni-
or tiimi päätti valmistaa veneen itse. 
Niilo Seliön lujalla ammattitaidolla 
ja meidän omalla panostuksella saa-
tiin uusi vene runkovalmiiksi parissa 
viikossa. Lopullisessa varustelussa ja 
viimeistelyssä meni toiset 2 viikkoa ja 
ensitestit ajettiin onnistuneesti touko-
kuun puolessavälissä kotivesillä. 

Kun virallinen kilpailukalenteri ilmes-
tyi huhtikuun lopussa ja listalla oli 
vain 3 ratakilpailua oli aika miettiä kil-
pailukausi uudestaan. 
Max on määrätietoinen kuljettaja ja 
haluaa kehittyä ja ajaa mahdollisim-
man paljon kisaa muiden kuljettajien 
kanssa, sehän on se juttu, ja kisailu 
tuo mukanaan arvokasta kokemusta. 
Kolme kilpailua kotimaassa tarkoit-
taisi vain 12 ajettavaa erää. Aikaisem-
pina vuosina ollaan ajettu 16-19 erää. 
Pohdittiin muutamia vaihtoehtoja 
josta yksi oli kiertää muutamien lä-
himaiden GT30 kisoja mutta kesän 
aikataulu ei antanut meille mahdolli-
suutta tähän. Yksi järjetön ajatus oli 
osallistua kahteen luokkaan. Tämä 
ratkaisu olisi erittäin vaativa sekä kul-
jettajan että huoltoporukan kannalta. 
Toisaalta tämä olisi myös mielenkiin-
toinen haaste kaikille mukana oleville. 
Pystyisimmekö tähän? Hetken poh-
diskeltuamme päädyttiin tarttumaan 
haasteeseen ja osallistua sekä SJ15 että 
GT30 luokkaan.

Toukokuu, Lahden ajoleiri mukaan 
lukien, meni harjoitellessa ja GT ka-
luston opettelussa ja testaamisessa. 
Käytiin myös ajamassa talvipölyt pois 
junnukalustosta ja todettiin että kul-
jettaja oli talven aikana venynyt yli 
kymmenen senttiä. Kasvun myötä oli 
painoakin kertynyt lisää ja veneen 
säädöt piti hakea uudestaan. Kahden 
kaluston ajattaminen vaatisi suun-

nitelmallisuutta ja tieto siitä että kil-
pailuaikataulut ovat tiukkoja lisäsi 
panostuksemme kalustoihin ja niiden 
luotettavuuden varmistamiseksi.

Elettiin hektisiä ja jännittäviä aiko-
ja kun suunnattiin kesäkuun alussa 
Tammelaan kauden ensimmäiseen 
kilpailuun. Tuttujen kilpailijoiden li-
säksi oli myös GT30 luokan hallitseva 
maailmanmestari Jüri Joul saapunut 
paikalle kahden muun Virolaisen kul-
jettajan kanssa. Tämä lisäsi kilpailun 
arvoa ja antoi hyvän mahdollisuuden 
vertailla omaa vauhtia ja suoritusky-
kyä maailman huippuun nähden.
 
Lauantaina Max ylitti kaikki odotukset 
GT30 luokassa. Hän oli kolmas aika-
ajoissa ja myös ensimmäisessä erässä. 
Toisessa erässä hän taisteli kakkospai-
kasta hallitsevan maailmanmestarin 
kanssa mutta päätyi lopulta kolman-
neksi myös tässäkin erässä. 
SJ15 luokassa ajettiin lauantaina vain 
aika-ajot ja Max tuli niissä toiseksi 0,2 
sekuntia Tino Seppälän vahvan suori-
tuksen jälkeen. 

Sunnuntai alkoi GT30 luokan lähdöl-
lä jossa Max ajoi kolmantena kun Va-
lentin Bassov kaatoi veneensä ja erä 
keskeytettiin. Uusintalähdössä Max 
oli jälleen kolmantena kun radalla 
kolaroitiin ja erä keskeytettiin toista-
miseen. Nyt piti tulla ripeästi radalta 
pois ja vaihtaa venettä ja suunnata heti 
takaisin lähtölaiturille SJ15 luokan en-
simmäiselle erälle, muut odotti jo.

Toinen vene, toinen rata, erilainen ajo-
tyyli, nyt piti nollata tilanne ja keskit-
tyä uudestaan! Tino sai hyvän lähdön 
paalulta ja ajoi vahvasti maaliin en-
simmäisenä, Max tuli toiseksi. Tämän 
erän jälkeen kuski ja apujoukot ehtivät 

hengähtää hetken ennen kun oli vuo-
rossa isomman GT30 luokan neljäs ja 
viimeinen erä. Tässäkin erässä Max 
ajoi itsensä kolmanneksi. 
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Faktaruutu
Kuljettaja: Max Blomberg
Syntynyt: Tammikuu 2000
Kotipaikka:  Sipoo
Seura:  Porvoon Moottorivenekerho ry.
Tiimi:   Sami Seliö Junior Team 
  (Tino Seppälä, Noel Vänttinen, 
  Saku Rautiainen)
Luokat:  SJ15, rataveneluokka 8-15 vuotta 
  täyttäneille nuorille.
   GT30, rataveneluokka 14 
  vuotta täyttäneille.
Moottorit: Mercury F15 ja F30EFI
Saavutukset: SJ15 SM1 2014, SM1 2013, SM2 2012, 
  SM2 2011, SM5 2010, GT30 SM4 2014
Facebook:  MaxRacing

Tilastopoimintoja vuosilta 2010-2014
Max on ajanut yhteensä 26 SM osakilpailua ja voittanut niistä 7, tullut toi-
seksi 7 kertaa ja noussut palkintopallille 17 kertaa. Max on ajanut yhteensä 
99 erää ja voittanut niistä 24, tullut toiseksi 25 kertaa. Teknisiä keskeytyk-
siä 1 kpl (kolari 2014), 1 kaato (Imatra 2011) Max kävi myös ajamassa Kitö 
loppet ja Norrkulla loppet (2 lähtöä molemmissa) kotiyleisön edessä GT30 
veneellään ja osallistui näin kaudella 2014 yhteensä 33 kilpailulähtöön.

salmi Race. Rata oli täällä perinteiden 
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ja Max joutui taistelemaan vaikeasti 
käyttäytyvällä veneellä koko viikon-
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ei voinut osallistua uusintalähtöön. 
Veneen pohja kärsi kolarissa ja korjat-
tiin pikaisesti, potkuri meni vaihtoon 
ja sitten taas uudestaan viivalle yrit-
tämään. Valitettavasti moottorin vaih-
teisto oli kolarissa myös kärsinyt ja 
sopivaa potkuria ei valikoimastamme 
enää löytynyt. Tämä selvästi vaikeutti 
ajamista. Max ajoi itsensä kuitenkin 
kolmanneksi tässä tiiviissä ja tapahtu-
marikkaassa kilpailussa ja sai nousta 
palkintopallille kahdesti tässä kilpai-
lussa.

Kauden kilpailuista olisi voinut kirjoit-
taa paljon enemmän sillä tapahtumia, 
tarinoita ja hienoja hetkiä riittäisi ker-

rottavana tämän kauden 29 ajetusta 
SM-erästä Maxin osalta, mutta palsta-
tilaa ei taida olla riittävästi… 

Kannattiko aja kahdessa luokassa? 
Kyllä! Meiltä onnistui osallistuminen 
kahteen eri luokkaan paljon parem-
min kuin osasimme alun perin kevääl-
lä odottaa. Varsinkin kuljettajamme 
onnistui tehtävässään erittäin hyvin. 
Paljon paremmin kuin esimerkiksi 
päämekaanikko joka oli muutamaan 
otteeseen aivan kuutamolla ja ei tien-
nyt kumpaa venettä oli tankannut tai 
mikä vene piti laskea veteen seuraa-
vaksi. Kokemusta ja monipuolisuut-
ta tuli kuskille reilusti lisää. Nyt vain 
odotellaan seuraavaa kautta.

Kiitokset kaikille jotka pyyteettömästi 
auttoivat meitä kilpailujen aikana ku-
ten veneiden nostoissa ja laskuissa tai 
antoivat meille tilaa luiskassa silloin 
kun sitä tarvittiin. 
Kiitos myös järjestäjille jotka ottivat 
meidät huomioon aikatauluissaan.
Kiitos Sami Seliö Junior tiimille ja sen 
kaikille jäsenille yhteen puhaltamises-
ta ja lukuisista hienoista ja hauskoista 
hetkistä yhdessä. 
Kiitos Nipalle uudesta veneestä.
Kiitos Samille tästä mahdollisuudesta.

Teksti: Max & Kim
Kuvat: Blomberg



Kausi 2014 toi Filip 
Romsille jälleen arvo-
kasta kokemusta F1-
veneiden MM-sarjassa.

Menestyksekkään kau-
den aikana Filip keräsi 
MM-pisteitä ja saavutti 
Mad-Croc Baba Racing 
Teamin kanssa kolman-
nen tilan tiimien mesta-
ruuskamppailussa.

helpottanut ajoa. Kisan lopussa takki oli tyhjä. 
Hieno fiilis, ja tästä on hyvä jatkaa kautta eteen-
päin, Filip iloitsi urakkansa kälkeen.

Aika-ajossa toiseksi ajanut Sami Seliö nousi 
lopulta kisan paalupaikalle mutta paalulta star-
tanneen Seliön vaikeudet alkoivat heti lähtökiih-
dytyksessä. Suomalaiskuljettaja sai pidetty Qa-
tar Teamin Shaun Torrenten sekä Alex Carellan 
takana vielä ensimmäiselle kääntöpoijulle asti, 
jonka jälkeen Seliön veneen vauhti hyytyi.

Liuzhoun vastukset

Kiinan kisassa Filipin aika-ajo päättyi Q2-osion 
alkumetreille moottoririkkoon.

– Vedessä oli jokin esine, jonka yli ajoin ja 
veneen takaosasta irtosi pala. Moottorikin sai 

FILIP ROMS

Syntynyt: 12. 1. 1994

Asuinpaikka: Vantaa
Opiskellut talon-
rakentajaksi.

Luokka SJ15:
2006 SM 2
2007 SM 1
2008 SM 1

F4-S Eurofin Trophy
2010    2
2011    4

F1-World Championship
2012    12
2013    12
2014    11

Lisää kokemusta
kuninkuusluokasta

Näyttöä Qatarissa
Heti kilpakauden 2014 aloitukseksi koettiin 
Qatarin GP:ssä suomalaissensaatio kun Mad 
Croc-tiimin Filip Roms, joka nousi seitsemän-
nestä lähtöruudusta viidenneksi. Tähän asti-
sen uransa parhaan F1-tuloksen ajanut Filip oli 
syystäkin innoissaan.

– Eipä olisi kisa paremmin juuri voinut su-
jua. Tosin startissa rangaistuksen saanut Jonas 
Andersson käänsi suoraa eteeni, mutta sain tä-
pärästi estettyä törmäyksemme. Siinä tilanteessa 
neljä venettä pääsi ohitseni.

– Kilpailun aikana tuuli voimistui ja se nosti 
venettä useaan kertaan. Taistelin koko kilpai-
lun ajan ja pääsin vähitellen nousemaan tulos-
listalla ylöspäin. Flunssa ja helle ei ainakaan 

osuman, ja sen vedenkiertojärjestelmä rikkou-
tui. Jouduimme vaihtamaan moottorin ja läh-
töpaikka putosi joukon hännille.

– Kisa meni hyvin ja oli mahdollisuus yltää 
kymmenen nopeimman joukkoon. Kuudennel-
tatoista paikalta startannut Roms ylittikin maali-
linjan kuudentena, mutta ohitusyrityksestä  seu-
rannut osuma kääntöpoijuun toi rangaistuksen, 
joka pudotti hänet lopputuloksissa seitsemän-
neksi.

Dohan roiskeissa
Kauden kolmannen kisan aika-ajossa Filip saa-
vutti tavoitteensa. Paikka kuuden nopeimman 
joukkoon jäi vain puolen sekunnin päähän. 
Lähtöpaikka itse kisaan oli seitsemän, tallika-

veri Seliön startatessa ruudusta kahdeksan.
– Startti onnistui, mutta ensimmäiseen mut-

kaan ajettaessa jouduin sellaiseen vesisuihkuun, 
etten nähnyt eteeni. Ajoin vielä suoraa kun muut 
olivat jo kääntyneet. Samalla suolavesi tarttui 
kuomuun kiinni enkä nähnyt kunnolla.

– Ajoin jopa kaverin veneen kannelle joten 
päätin ottaa varovaisen varmat MM-pisteet, Fi-
lip totesi kilpailun jälkeen.

Filip ajoi yhdeksänneksi, joten kauden jokai-
sessa MM-startista oli ropissut pisteitä.

Tiukkaa vääntöä Abu Dhabissa

GP:n aika-ajoissa Filipin aika riitti ruutuun kym-
menen.

– Tulos oli maksimi. Kun ajoin viimeiseltä ai-
kakierrokselta varikolle, moottori hyytyi. Oltiin 
tankattu äärimmäisen tarkasti, joten syy oli ben-
san loppuminen. Sain silti pitää lähtöpaikkani, 
Filip hymähti.

– Kisan startissa ajauduin liian sisälle ja sain 
varoituksen. Tavoittelin MM-pisteitä, mutta ohi-
tuspaikkoja oli vähän eikä kukaan sortunut vir-
heisiin. Tulos oli 11. sija harmillisesti pisteiden 
ulkopuolella.

Sharjahin finaali

Kauden päätösosakilpailussa Filip ajoi aika-
ajon Q2-osioon ja ruutuun 11. eikä ollut täy-
sin tyytyväinen suoritukseensa.

– Aamun vapaissa harjoituksissa ajoin muu-
taman huippuhyvän kierroksen, joita en kuiten-
kaan pystynyt uusimaan aika-ajoissa.

Viimeinen kisa päättyi kauden ensimmäi-
seen keskeytykseen. Kisassa yhdeksännellä si-
jalla ajaneen Filipin veneen moottorista katkesi 
kaasuvipu.

– Ei tuollaiselle vialle voi mitään. Se on kulu-
va osa. Kaasupolkimen stoppari oli löystynyt, se 
antoi periksi ja rasitti vipua, Roms epäili.

– Keskeytys tuli harmittavaan paikkaan, sil-
lä maaliin ajaessa mahdollisuudet olivat jopa 
MM-kuutoseksi. MM-pisteissä oli sen verran ta-
saista, että keskeytyksen myötä tulossa ollut kuu-
des sija vaihtui loppupisteissä sijaan 11. Täl-
laista motttoriurheilu toisinaan on, Filip totesi.

Filip on kuitenkin kautensa kokonaiskuvaan 
tyytyväinen.

– Ajoin parhaat tulokseni tähän asti ja sain 
kurottua eroa kärkeen kiinni yli sekunnilla per 

kierros. Suunta on oikea ja siitä saa luottamusta 
kisoihin. Kehitystä tapahtui, joten tämä oli hy-
vä vuosi, MM-sarjan nuorin kuljettaja summasi.

F1-veneiden MM-sarjan valmistajien pisteis-
sä suomalainen Mad-Croc Baba Racing Team 
saavutti kolmannen sijan. Suomalaistalli on juh-
linut kertaalleen valmistajien mestaruutta,  kau-
della 2010.

– Odotan innolla pian alkavaa uutta ajo-
kautta ja sen tuomia uusia haasteita. Kiitän 
kaikkia sponsoreita, yhteistyökumppaneita, per-
hettäni ja muita taustajoukkoja, joita ilman ei 
olisi mahdollista toteuttaa tätä unelmaa. 

Lähde: Mad-CroC BaBa raCing TeaMin TiedoTus
vaLokuvaT: Marko Mäkinen

weB:fiLiproMs.fi 
faCeBook: fiLip.roMs.f1.powerBoaT.offiCiaL

TwiTTer: f1LiproMs
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JETSPORT  SUOMI  MENNYT KAUSI
Kaudella 2014 ajettiin vesijetteilyn 
SM-sarjassa 3 osakilpailua Suomessa!
Kilpailut ajettiin heinäkuussa Alajär-
vellä, elokuussa Luvialla ja Kuopiossa!
Luvian kilpailussa ajettiin samalla 
pohjoismaiden herruudesta. Kau-
si saatiin kaiken kaikkiaan kunnialla 
pakettiin! Suuremmilta loukkaantu-
misilta vältyttiin, järjestelyt sujuivat 
mainiosti ja kelitkin olivat suotuisat! 
Suomalaisia kuljettajia sarjoissa ajoi 
noin 30 ja siihen mukaan vielä muuta-
mia Virolaisia kuskeja! Mestaruuksista 
taisteltiin seisottavien jettien
(ski luokat) puolella 3 eri luokissa ja is-
tuttavien (runabout) 5 eri luokissa.

Kauden 2015 tavoitteena onkin lisä-
tä lajin tunnettavuutta ja saada akti-
voitua uusia kilpailijoita lajin pariin 
ihan junioriluokista lähtien! Suomen 
jetsport liitto pitää kokouksen tam-
mikuun lopulla missä päätetään tu-
levan kesän kuviosta ja kilpailuista. 
Tarkoitus on saada luokat ja kilpailut 
sen mukaisiksi että kynnys lajin pariin 
pääsemiseen olisi mahdollisimman al-
hainen!

 Tulokset 2014

  Runabout lite

  1. Petri Honkonen 339p
  2. Jani Haverinen 180p
  3. Aleksei Samalov 173
  4. Tobias Häggblom 166

  Ski Lite

  1. Timo Laitinen 459p
  2. Elmo Makkonen 439p
  3. Teemu Oksanen 426p
  4. Nicco Laaksonen 372p
  5. Mario Rillo 352p
  6. Tommi Mendolin 309p
  7. Davy Gustafsson 180p
  8. Rami Koivuniemi 159p

  Ski GP

  1. Rami Koivuniemi 502p
  2. Henrik Pindmaa 334p
  3. Andreas Kalmer 235p
  4. Lari Montonen 159p
  5. Hen Linth 156p
  6. Elmo Makkonen 144p
  7. Nicco Laaksonen 129p

Ski endurance

1. Team Circus monkeys 161p
2. Team supafly racing 144p
3. V-max 113p
4. Pindmaa racing 60p
5. 88 racing 48p
6. Rillon ralli 43p
7. Team supafly racing2 43p

Runabout stock

1. Joni Hakoniemi 435p
2. Andrus Lutt 334p
3. Eerik Seppänen 260p
4. Henri Vainio 168
5. Erkki Lajakas 149p
6. Timo Kangastie 146
7. Jani Vuori 125

Runaboat GP

1. Timo Kiikka 495p
2. Andrus Lutt 471p
3. Eerik Seppänen 329
4. Erkki Lajakas 149
5. Timo Kangastie 134
6. Jani Vuori 43p

Runabout beginners

1. Janno Kraak 492p
2. Pasi Vuorela 481p
3. Jim Siren 457p
4. Rami Tilenius 135p
5. Juha Haapala 130p

Runabout endurance

1. Team BBTF 180p
2. Piston racing 154p
3. Cool racing 126p
4. 887 racing team 53p
5. Lohjan jetsport 48p
6. Janno racing 43p
7. Seppänen racing 43p
8. Team moto Rauma 36p

T Timo Kiikka
SJSL 

88 Sammy Pajalin

19 Rami Koivuniemi

97 Niclas Öberg
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Juho-Matti Manninen vauhdissa

• Kelkkavuokraus
• Safarit
• Lumityöt
• Apu- ja huoltopalvelut
• Kelkka- & kärryparkki
• Lasten kelkat & kelkka-/mönkijärata

P. 040 585 5333
SAFARIT@VMAX.FI • WWW.VMAXRENTALS.FI

HUOLTO • MYYNTI • VUOKRAUS

ISONSARVASTONTIE 4, JOLLAS • 00840 HELSINKI
P. 020 728 0300 • INFO@VMAX.FI • WWW.VMAX.FI

SERVICE

• Jetit
• Veneet, venemoottorit
• Moottorikelkat, mopot, mönkijät
• Yamaha ja Yanmar venemoottorimyynti
• Hinaus- ja kuljetuspalvelut
• Multa- ja sorakuormien levitykset
• Minikaivuutyöt
• Lumityöt
• Kuorman purku
• Huolto ja telakointi
• Vahinkokorjaukset
• Saaristokuljetukset

Valtuutettu Yamaha, Suzuki ja Yanmar huoltopiste

TOIMINTAA
MAALLA, MERELLÄ, LUMELLA
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TG-Special Cup 2015
Tätä kirjoittaessa lumi peittää maan 
ja ulkona liki -20 astetta pakkas-
ta. Valmistelut TG-Special Cup 2015 
kautta varten ovat täydessä vauhdis-
sa ja luvassa onkin mielenkiintoinen 
kausi 2015. Kaudet 2013 ja 2014 ovat 
osoittaneet että TG-Special Cup on 
lunastanut paikkansa suomalaises-
sa kilpaveneilyssä ja Itä-Uudenmaan 
saaristossa ajettavissa kyläkisoissa. 
Sarjan taso on noussut tasaisesti mut-
ta nopeasti ja kausi 2014 osoitti että 
taso on kova! Kauden 2014 mestaruus 
ratkesi jälleen vasta viimeisessä kil-
pailussa ja vain yhden pisteen erolla! 
Mukana oli yhteensä 11 tiimiä ja 14 eri 
kuljettajaa kauden aikana. Tämä tar-
koittanee että luokka on epävirallisesti 
suomen toiseksi suurin rataveneluok-
ka, toisen epävirallisen luokan Marino 

Swing Cup:in jälkeen. Epävirallisen 
tekee se että luokkaa ei ajeta SPV:n ja 
UIM alaisuudessa ja on ns. villi luokka. 
Sarjalla on omat sääntönsä ja järjes-
täjät, jotka mahdollistaa suhteellisen 
vapaasti moottoreiden virittämisen. 
Voidaankin sanoa että asetelma lähen-
telee O-luokkien henkeä. Epävirallisia 
nopeuksia kalustoilla on viidakkorum-
mun mukaan ajettu jo 44+ solmua ja 
jopa 50 solmun raja on rikottu kertaal-
leen testeissä. Tämä on jo aika vauhti 
15hp koneella. Kisatilanteessa vauhdit 
ei kuitenkaan nouse näihin lukemiin 
vaan pyöritään lähemmäksi 40 sol-
mun vauhtia jos kelit on kohdillaan.

TG-Special Cup, ajatuksesta to-
deksi
TG-Special on ollut arvostettu vene jo 
70-luvulla ja näyttävän näköinen ve-
dellä. Vene saavuutti pienemälläkin 
koneella nopeuksia joilla ei perheve-
neellä päässyt lähellekään. 

Me allekirjoittaneet olemme olleet 
vannoneita TG Special idealisteja sit-
ten lapsuuden jolloin ei vielä ollut 
omia oikeita veneitä vaan rakennettiin 
puusta ja pellistä TG Special veneitä 
joilla kisattiin kepillä vedettäessä lai-
turilta.

Kun sitten loppujen lopuksi sai oman 
oikean TG-Special veneen sitä tunnet-
ta ei voi sanoin kuvata. TG:llä ajami-
nen on kun lentokoneella liitäminen 
mutta kuitenkin veden voiman tunte-
minen takalistossa tasapainottaen ve-
neen kulkua pienillä kehon liikkeillä.
Aika kului ja elämään tietysti tuli per-
he ja työ joka vaati osansa meiltä mo-
lemmilta mutta kun olemme naapurei-
ta kesämökillä niin olemme tavanneet 
ainakin kerran vuodessa kesäisin ju-

tellen vanhoista hy-
vistä ajoista, kisois-
ta ja kokemuksista. 
Ajoittain keskuste-
limme miten hienoa 
olisi jälleen nähdä 
enemmän TG-Spe-
cial veneitä kilpai-
luissa kuin yksi tai 
kaksi. Siitä innos-
tuneina keräsimme 
vanhan kaveriporu-
kan joka ajoi kisaa 
80-ja 90-luvulla ja 
päätimme yhdessä 
järjestää oman ki-
san, Norrkulla-ajot, 

jotka nyt on ajettu jo viidettä kertaa. 

Kuten niin monessa muussakin asiassa 
kaikki saa alkunsa ideasta tai ajatuk-
sesta. Idea kehittyy ääneen ajateltuna 

visioksi ja kysymykseksi ” mitä jos !? ” 
Näin tapahtui myös TG-Special Cup:in 
osalta. Muutama lapsuuden kaveri lei-
kitteli idealla että jos vaikka ajettaisiin 
kilpaa TG-Special veneellä kuten en-
nen vanhaan? Ajatus jäi kytemään niin 
voimakkaana että me päättimme teh-
dä asialle jotain. Ei toki sovi unohtaa 
kaikki muita henkilöitä, joilla on myös 
osuutta asiaan. Suoritettiin nopea ky-
sely kilpavenepiireissä olisiko tällaista 
luokkaa kohtaan kiinnostusta ja kyllä 
sitä näytti olevan. Seuraava askel oli 
ratkaista venepula. TG-Special veneitä 
kun rupesi olemaan aika harvassa tai 
ne joita oli tarjolla olivat sen verran 
huonokuntoisia että tarvittaisiin uusia 
veneitä. Idea esiteltiin TG-Boats, Frese 
Gustafsonille jonka hallussa on TG-
Specialin muotit ja pian tuotettiin erä 
uusia TG-Special veneitä eri tiimeille 
Fresen avustuksella. Kokenut kilpave-
neilijä ja kilpaveneen rakentaja Juhani 
Niemi valittiin veneiden valmistajaksi. 
Materialit veneisiin haalittiin kasaan 
eri tukijoilta ja haluammekin kiittää 
ensisijaisesti TG-Boats, Maanraken-
nus Forsström, Maritim ja Guarana 
Motorsällskap Ry, jotka omalla panok-
sellaan tekivät veneiden valmistuksen 
ja uuden sarjan mahdolliseksi.

Kyläkisojen taso on korkea
Cup sarjojen mukaantulolla kyläkisoi-
hin on nähty selkeä tason nousu myös 
järjestäjäpuolella. Paine kisoja järjes-
täviä organisaatioita kohtaan on ollut 
suuri sekä laadun että turvallisuuden 
osalta viimeisten vuosien aikana. Tä-
hän järjestäjät ovat vastanneet usko-
mattomalla innolla ja taidolla tuottaa 
entistäkin parempia ja turvallisempia 
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kilpailuja ottaen huomioon olosuhteet 
ja sijainnit joissa kilpailuja järjeste-
tään. Ei ole aivan helppoa järjestää 
korkeatasoista venekilpailua vaikka-
pa saaressa keskellä saaristoa, johon 
kaikki kulkeminen ja tavaroiden sekä 
laitteiden kuljetus vaati veneyhteyt-
tä. Siitä huolimatta uusia ratkaisuja 
löytyy vuodesta toiseen. Jokaisessa 
kauden 2014 kilpailussa oli asiankuu-
luvasti turvaveneet, pintasukeltaja ja 
ammattitaitoinen järjestäjä henkilös-
tö. Parhaimillaan yhdessä kilpailussa 
saattaa olla jopa yli 80 venettä kil-
pailemassa eri luokissa ja järjestäjien 
luku yli 30 henkeä yhdessä kilpailus-
sa. Katsojat otetaan myös huomioon 
parhaalla mahdollisella tavalla. Radat 
ovat katsojaystävällisiä ja kisoissa on 
miltei poikkeuksetta aina kisakuulu-
tus. Kitö-ajot järjestäjät tekivät viime-
kaudella tämänkin astetta paremmin 
ja kisaselostusta pystyi kuuntelemaan 

veneissä ja rannoilla omista radio vas-
taanottimista. Kitö-ajot Suomen van-
hin perämoottorivenekilpailu ajetaan 
60 kerran  4.7.2015, joten kyseessä on 
60-juhlavuosikilpailu. Cup-sarjojen ja 
järjestäjien kesken vallitsee hyvä henki 
ja kaikki kilpailut järjestetään yhteis-
voimin yhdessä kehittäen. Suuri kiitos 
ja kaikki kunnia kilpailuja järjestäville 
tahoille.

TG-Cup kuljettajat tulevaisuuden 
mestareita ?
Kahden ajetun kilpailukauden jälkeen 
on olut ilo huomata juniorikuljettajien 
kehityksen sekä radoilla että teknisellä 
puolella. Kovatasoisessa sarjassa van-
hat konkarit eivät enää yksinkertaises-
ti pärjää juniorikuljettajille. Oli sitten 
kyse kovasta kelistä tai haastavasta 
radasta ovat juniorikuljettajat osoit-
taneet osaamisensa ja nopeutensa eri 
olosuhteissa. Peräänantamattomuus 

ja taisteluhenki on myös kohdillaan. 
Nostaisin esiin nimiä kuten Mats 
Lundmark, Julius Fuchs, Benjamin 
Vuorihovi, Ted Sandström, Alexander 
Lindèn, jotka ovat osoittaneet nopeu-
tensa ja taitonsa TG-Special Cup kil-
paradoilla. Ei pidä myöskään unohtaa 
viimekauden nuorinta kuljettaja Eedi 
Bremer, joka väläytteli jo hyvää vauh-
tia eri kilpailuissa. TG-Special Cup on-
kin oiva ponnahduslauta muihin kan-
sallisiin ja kansainvälisiin isompiin 
luokkiin. Uskon että joku mainitse-
mista kuljettajista tulee vielä tulevai-
suudessa loistamaan eri luokissa Suo-
malaisen kilpaveneilyn korkeimmalla 
korokkeella. Kotisivut:
www.norrkullaloppet.fi/tg-cup/

Nähdään ensikesän kisoissa!

Teksti: J.Bergström / Dick Lundmark
Kuvat: Dick Lundmark 

Janne Bergström

Dick Lundmark
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F4-ARVOKILPAILUT JA MENESTYMISEN AVAIMET
Team Manninen osallistuu ensi kesä-
nä F4-luokan maailmanmestaruus-
sarjaan ja tarkoituksena on myös ajaa 
luokan Euroopanmestaruuskilpailu. 
Ellei suunnitelmat muutu viime het-
kellä, kyseisiin kilpailuihin osallistu-
taan kahdella veneellä ja tavoitteena 
on tietenkin voittaa molemmat mes-
taruudet. Tavoite on erittäin kova, 
mutta täysin mahdollinen. Meillä ei 
kuitenkaan ole mitään harhaluuloja 
siitä, mitä se vaatii: Täydellistä omis-
tautumista lajille ja todella kovaa työtä 
– kaikessa täytyy olla muita parempi!
Lajin sisällä vallitsee kummallinen 
harhaluulo, että meidän ja muiden 
menestyneiden kuskien ja tiimien 
menestys on tullut jotenkin helpos-
ti, ikään kuin jollain tavalla lahjaksi, 
vaikka ainoa todellinen syy menestyk-
seen on muita kovempi panostus la-
jiin. Kilpaveneilyharrastajat tuntuvat 
pitävän kilpaveneilyä jotenkin poik-
keavana muuhun urheiluun nähden 
ja kuvittelevat, että lajissa voi pärjätä 
ilman panostusta. Ei viitsitä testata tai 
viettää tallissa iltoja kalustoa virittelen 
ja viikonloput vietetään baarissa. Sit-
ten vielä ihmetellään, miksi ei pärjätä? 
Jos lajin omat harrastajat pitävät koko 
touhua amatöörien puuhasteluna, niin 
mitähän ulkopuolinen ajattelee? Jos 
emme itse arvosta harrastamaamme 
lajia, ei sitä voi olettaa muidenkaan 
tekevän! 

Mitä menestyminen vaatii?
Kuten yllä jo sivuttiin, menestymiseen 
ei ole oikoteitä ja yleensä ne pärjää, 
ketkä tekee eniten työtä menestyk-
sen eteen. Alle keräsin joitain asioita, 
joita pidän tärkeinä kilpaveneilyssä 
menestymisen kannalta. Jos edes osa 
on kunnossa, on suunta 
menestystä kohti oikea. 
Kaikkia osa-alueita kan-
nattaa kuitenkin kehittää 
jatkuvasti, eikä lopettaa 
kehitystä ja tyytyä johon-
kin tiettyyn tasoon. 

- Asenne kuntoon! Kil-
paurheilussa parhaiten 
menestyy se, joka on 
valmis uhraamaan lajin 
eteen eniten. Jos asen-
ne on, että ”lähden vain 
ajelemaan”, ei voi me-
nestystäkään odottaa. 

Menestyksen eteen on oltava valmis 
tekemään pitkää päivää ja paljon työ-
tä. Työtä on tehtävä enemmän kuin 
muut ja uskottava siihen, että kyllä 
kova duuni vielä maksaa itsensä takai-
sin. Kerran voit voittaa mestaruuden 
tuurilla, mutta jatkuva menestyminen 
vaatii pitkäjänteistä työtä.
- Keskity olennaiseen ja tee omat joh-
topäätökset. Jatkuvasti kannattaa pi-
tää mielessä, mitkä ovat olennaisia 
asioita ja pyrkiä välttä-mään vääriä 
asioita. Lajin sisällä liikkuu niin paljon 
huhupuheita ja väärää tietoa, joten ne 
kannattaa käyttää aina suodattimen 
läpi ja poimia niistä olennaiset tiedot, 
joiden avulla voi tehdä parhaat johto-
päätökset. Mieti aina itse, miksi teet 
jotain, älä tee vain, koska joku muu 
on niin tehnyt. Mieti myös, mikä on 
tärkeintä juuri sillä hetkellä kokonai-
suuden kannalta. Kilpailuun valmis-
tautumiseen on useita vaihtoehtoisia 
reittejä, joista pitää pyrkiä valitsemaan 
se paras. 
- Testaa kaikki. Tämä on luontevaa jat-
kumoa edelliselle kohdalle. Kaikki ve-
neet ja kuskit ovat erilaisia, joten kaik-
ki on aina testattava! Muiden keräämä 
tieto on toki kullanarvoista, mutta ei 
välttämättä toimi juuri sinun kohdal-
lasi. 
- Kehitä analysointikykyäsi. Parhaat 
kuljettajat pystyvät tekemään omat 
johtopäätökset. Jos veneen säätöjä 
muutetaan, on juuri kuljettajan pys-
tyttävä sanomaan, menikö muutos pa-
rempaan suuntaan. Hyvät mekaanikot 
voivat antaa erinomaisia mielipiteitä, 
mutta kuljettajan on pystyttävä itse 
sanomaan viimeinen sana ja tekemään 
lopullinen päätös. Jos tiukassa tilan-
teessa valitaan esim. potkureita, ei se 

tehtävä kuulu mekaanikolle vaan kul-
jettajalle.
- Tee kaikki viimeisen päälle. Mesta-
ruuksia ei voiteta tekemällä asioita 
vain hyvin, vaan kaikki osa-alueet on 
oltava kunnossa. Jos yksikin osa-alue 
on huonompi kuin vastustajalla, anne-
taan turhaan etua viholliselle. 
- Fyysinen kunto. Tämä on osa-alue, 
jota kilpaveneilijät laiminlyövät ehkä-
pä eniten. Vaikka kilpaveneen ohjaa-
mossa ”vain” istutaan ja käännellään 
rattia, on fyysinen kunto erittäin tär-
keä osa hyvää tulosta. Kilpailuviikon-
loppu on pitkä ja raskas, ja joka hetki 
on oltava skarppina. Jos kondis ei rii-
tä, annetaan aina etua vastustajalle. 
Kilpaveneilyä varten fyysisen kunnon 
harjoittelu kannattaa keskittää pe-
ruskestävyyden parantamiseen, koska 
se helpottaa painonhallintaa ja nostaa 
juuri peruskuntoa, jonka on omiaan 
parantamaan kilpailuviikonlopun ai-
kaista jaksamista. Kuntosalilla kan-
nattaa hankkia perusvoimaa ja tehdä 
metabolisia harjoitteita, massan kas-
vatukseen ei kannata keskittyä, koska 
sääntöjen sallimiin minimipainoihin 
pääseminen on erittäin tärkeä osa 
lajia. Jokainen voi miettiä itse, kum-
malla on enemmän etua viikonlopun 
aikana, hyvä vai huonokuntoisella? 
Kuntoilua on hyvä suorittaa joka viik-
ko vähintään neljä tuntia, jokai-nen 
treeni tietenkin suoritetaan hyvällä 
intensiteetillä. Esimerkiksi itse pyrin 
treenaamaan joka viikko vähintään 
kahdeksan tuntia, lajeihin kuuluu pää-
sääntöisesti juoksu, punttisali ja brasi-
lian jujutsu.    
- Tiimi. Kukaan ei pärjää yksin, jo-
ten kokoa ympärillesi ihmisiä, joiden 
kanssa yhteistyö toimii ja arvosta hei-

Huonokaan keli ei estä 
testaamasta
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dän panostaan. Vaikka kilpaveneilyssä 
suoritus tehdään yksilönä, menesty-
minen tapahtuu tiiminä, sillä jokaisen 
panos on vaikuttanut tulokseen. 
Näiden toteuttamisen jälkeen voi kil-
pailuun lähteä hyvillä mielin tietäen, 
että kaikki (no ainakin suurin osa…) 
mahdollinen menestyksen eteen on 
tehty. Kun kaikki mahdollinen on teh-
ty, ei tarvitse saavutettua tulosta jossi-
tella ja kilpailusta pystyy nauttimaan 
paljon enemmän!  

Lajin kehittäminen oltava yhtei-
nen tavoite
Aikaisempi kappale käsitteli pääsään-
töisesti sitä, miten kilpailija voi pa-
rantaa omaa suoritustaan. Tässä kap-
paleessa käsitellään pintaraa-paisuna 
sitä, mitä kaikki lajin harrastajat voim-
me tehdä parantaaksemme lajia. 
Jos haluamme, että kilpaveneilyä ale-
taan joskus arvostaa lajina muiden la-
jien rinnalla, täytyy julkisuuskuvan pa-
rantua. Jokainen voi osallistua siihen 
käyttämällä hyväksi sosiaalista mediaa 
ja hoitamalla niin, että kalustot ovat 
edes edustuskunnossa. Liiton pitäisi 
panostaa vielä lisää lajista uutisoimi-

seen, jokaisesta kilpailusta on saatava 
valtamedioihin tarinaa ja vähintään 
tulokset. Lajin tiedottaminen ei voi pe-
rustua pelkästään vapaaehtoistyöhön, 
johon tämä Kilpaveneily-lehtikin kuu-
luu. Nykypäivänä tiedon jakaminen on 
erittäin helppoa, joten kummastuttaa, 
mi-ten kilpaveneilytuloksia tuntuu 
olevan ihan mahdoton löytää mistään? 
Formula 1 –autoissa Bernie Eccelstone 
ymmärsi markkinoinnin tärkey-den 
jo 30 vuotta sitten, ja kummasti lajis-
ta kasvoi yksi maailman suurimmista 
lajeista.
    
Kaikkien on myös alettava noudatta-
maan sääntöjä entistä enemmän. Kil-
pailuissa tapahtuu liikaa sääntöjenvas-
taisia asioita, joista suurin osa johtuu 
siitä, ettei tunneta sääntöjä. Yleises-
ti myös vaikuttaa siltä, että säännöt 
koskevat vain kilpailijoita, mutta se 
on väärä luulo, sillä kyllä ne säännöt 
koskevat myös järjestäjiä. Kansallisten 
kilpailuiden on oltava harjoittelupaik-
koja kansainvälisiä kilpailuja ajatellen, 
joten niissä tulee noudattaa kansain-
välisiä sääntöjä, muuten annetaan 
turhaa etua muun maalaisille kilpai-
lijoille, koska ei osata arvokilpailuissa 
sääntöjä. 

Lajin sisälle on pesiytynyt myös kum-
mallinen kyräilykulttuuri, josta seuraa 
kummallisia vastakkainasetteluita ja 
huonoa yhteishenkeä. Kilpaveneily 
on niin pieni laji, että meillä ei ole va-
raa olla hajallaan vaan meidän pitäisi 
kehittää lajia yhteistyössä ja yhtenä 
rintamana. Yhteistyön parantaminen 
pitäisikin olla kaikessa korkealla pri-
oriteettilistalla. Lajissa on niin paljon 
hyvää, että harmittaa niiden aina jää-

vän huonojen asioiden jalkoihin, joten 
eiköhän jokainen oteta tavoitteeksi 
ensi kaudella yhteishengen paranta-
minen?

F4-luokan UIM:n arvokilpailut 2015
Kaudeksi 2015 luokan F4S nimi lyhen-
nettiin legendaariseksi F4:ksi. MM-
sarja käsittää neljä osakilpailua, joista 
jokaisessa ajetaan kaksi kilpai-lua ja 
kaikki tulokset lasketaan lopputulok-
siin. MM-kisat ajetaan Grand Prix 
–tyylillä yhtenä pitkänä kisana. Eu-
roopanmestaruus ratkaistaan yhdessä 
kilpailussa, jossa on neljä erää, joista 
kolme parasta lasketaan lopputulok-
siin. 

MM-sarjan ajotapa on hyvää vaihtelua 
perinteisempään neljän erän tapaan 
nähden, joten olisi kiva nähdä kyseistä 
kisaformaattia myös suomessa. Tosin 
20 kierrosta on liian lyhyt kisamat-
ka, helposti voitaisiin ajaa vaikka 40 
kierrosta. Arvokilpailut ajetaan niin 
monessa maassa, että vaikka mitalit 
jäisivät saamatta, jää kaudesta taatusti 
hyviä muistoja ja kokemuksia monesta 
mielenkiintoisesta maasta. 

F4 MM-sarjan osakilpailut
30.-31.5. Ranska, Epinay
3.-5.7.   Italia, Brindisi
29.-30.8 Yhdistynyt kuningaskunta, 
Nottingham
26.-27.9 Saksa, Duren

F4 Euroopanmestaruuskilpailu
20.-21.6 Puola, Torun

Teksti: Juha-Pekka Manninen
Kuvat: Jesper Zander, Team Manni-
nen
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“Olemme eteläsuomalainen louhintayritys ja tärkein tavoitteemme on
asiakkaan sataprosenttinen tyytyväisyys meiltä tilaamaansa palveluun.

Saadaksemme aikaan asiakkaan kanssa sovitun tuloksen 
työskentelemme ammattitaitoisesti, määrätietoisesti ja säntillisesti.

Olemme erikoistuneet kaikenlaiseen käsinporaukseen ja hydrauliseen
kiilaukseen, josta on suurta apua monissa vaikeasti räjäyttämällä

louhittavissa hankalissa kohteissa. Vaativissakin kohteissa pystymme
erittäin taitavaan ja turvalliseen louhintaan yhdistelemällä kiilausta,

räjäytyksiä ja murtolaastin käyttöä.” 

31

www.sterkmanmining.fi 

Sterkman Mining 
- luotettavaa ja laadukasta louhintaa -
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Anaerobiset kierrelukitteet ovat ha-
pettomissa olosuhteissa metalli-ionien 
vaikutuksesta kovettuvia yksikompo-
nenttisia akryyliliimoja, jotka estävät 
ruuvien löystymisen tärinän, iskujen, 
lämpölaajenemisen ja muiden kiinnik-
keisiin kohdistuvien rasitusten vaiku-
tuksesta. Kiinnipysymisen lisäksi ne 
suojaavat kierteitä ja takaavat ruuvin 
turvallisen irrotuksen. 

Ruoste, hapettuminen ja erilaisten 
metallien välillä esiintyvä galvaaninen 
korroosio heikentävät kiinnikkeitä ja 
vaikeuttavat ruuvien irrotusta. Erityi-
sesti kevytmetallivaluosien ja ruuvien 
välillä esiintyy hapettumista, jolloin 
kierteitä on melkein mahdotonta avata 

ilman vaurioita. Anaerobiset kierrelu-
kitteet muodostavat kierteiden ympä-
rille suojaavan kalvon, joka tiivistää 
vedeltä ja suolalta ja eristää metalli-
pinnat toisistaan. Irrotus on mahdol-
lista ilman kierteiden vahingoittumis-
ta ja pienemmällä vääntömomentilla. 
Tarvittaessa lämmitys pehmentää lii-
man ja helpottaa irrotusta.

Erilaisten kierre- ja ruuvilukitteiden 
kiinnitysvoima vaihtelee kevyestä 
etäin lujaan. Lukitteet ovat yleensä vä-
rikoodattuja, esim. matala lujuus (vio-
letti), keskiluja (sininen) ja erikoisluja 
(punainen). Valintaan vaikuttaa se, 
pitääkö kiinnikkeen olla irrotettavis-
sa myöhemmin. Teknisissä tiedoissa 
annetut irrotusmomentit on yleensä 
annettu käsin kiristetyille teräskiin-
nikkeille. Lujuus voi olla alhaisempi 
passivoiduilla metalleilla ja anodisoi-
dulla (eloksoidulla) alumiinilla. Ak-
tiivisilla metalleilla, kuten kuparilla, 
lujuus voi muodostua annettuja luku-
arvoja suuremmaksi. 

Myös ruuvin koko vaikuttaa lukituslu-
juuteen. Paksuilla pulteilla on enem-

Lukitteet
män kitkaa muodostavaa pinta-alaa ja 
niiden irrotukseen tarvitaan enemmän 
vääntövoimaa. Pienillä ruuveilla on 
vähemmän pinta-alaa eivätkä ne vält-
tämättä kestä suurta vääntövoimaa 
vahingoittumatta. Veneiden yleensä-
korkeintaan M6-kokoiset pultit py-
syvät kiinni matalan tai keskilujan 
lukitusvoiman omaavalla lukitteella. 
Isompiin pultteihin voidaan käyttää-

keskilujaa tai voimakasta lukitetta. 
Keskiluja, sininen lukite sopii useim-
piin kohteisiin.

Tarvittaessa ruuvit puhdistetaan en-
nen kiinnitystä liuottimella. Lukitteen 
kovettumista passiivimetallipinnoilla 
(alumiini, haponkestävä teräs, titaani) 

ja käsitellyillä pinnoilla (eloksoidut, 
passivoidut, sinkityt) sekä matalissa 
lämpötiloissa voidaan nopeuttaa suih-
kuttamalla kierteisiin aktivaattoria. 
Aktivaattorilla voidaan myös lisätä 
lukitteen täyttökykyä suuremmilla vä-
lyksillä. Aktivaattorin kuivuttua lukite 
levitetään kierteille käyttökohteen mu-
kaisesti, esim. tiivistystä vaativalle kol-
mannekselle. Lämmitys 20-40 °C:een 
nopeuttaa kovettumista.

Anaerobiset liimat pehmenevät kor-
keissa lämpötiloissa. Jos halutaan ir-
rottaa erittäin voimakkaalla lukitteella 
kiinnitetty pultti, osat pitää lämmittää 
huolellisesti 200-300 °C:een ja irrot-
taa ennen jäähtymistä. Lämmitys hel-
pottaa kaikkien lukitteiden irrotusta. 

Teksti: Orapi Nordic Oy Ab

Fridde & Speed Fiskari Fanny. 

SUOMENLAHDEN NOPEIN FISKARI
Fridde & Fannyn elämys matkat 040-5610823
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Palvelemme ark 8.30-18, la 10-14. Tervetuloa tutustumaan!

Kalkkirannantie 50, Kalkkiranta, Sipoo
info@wwmarine.fi     09 272 8615

Magnus Wickholm
Kalkkirannantie 50, 

 
Puh. 050-3741020, (09)2728615

    

 

UUTUUS!
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Mestarintie 12 Mästarvägen
06150  PORVOO - BORGÅ
019-521 6500, Fax 019-521 6523

Husqvarna, Jonsered, Stiga, Mur-
ray, SkiDoo, Lynx, Suzuki, Tohatsu, 
Rival veneet, CanAm-mönkijät, 
Honda, Automower, Aprilia, Kymco, 
Rieju, Derbi, Piaggio, Vespa, SYM, 
Ligier mopoautot, Progrip, HJC, 
Klim, Fox, Shift , M-racing , Cas-
trol, Aspen alkylaattibensiini.

mökit
Ohjelmaa...

Testan laiton perä jota ei ole tähän päi-
vään mennessä hylätty…

Marcukselta vietiin MM-kulta sääntö-
jen vastaisella veneellä joka piti hylätä.
23.1. tulokset muutettiin viimein ja  
Marcus sai ansaitsemansa MM-kullan 
ja C-222 oli MM-neljäs.

Teksti:
Esa Luukkonen/C-222
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Osa nopeusvenekilpailua kuuluu myös 
nopeusennätyksien kokeilu ja edellis-
ten ennätysten rikkominen. 

Nopeusennätyskokeilu on hauska 
tapa pidentää kilpaveneilykautta, sil-
lä nopeusennätykset ajetaan yleensä 
myöhään syksyllä juuri ennen jäiden 
tuloa jolloin vesi on tiheimillään ja 
ilma kylmää, jolloin yleensä saavu-
tetaan parhaita mahdollisia tuloksia. 
Kisaa ajetaan vain kelloa vasten joten 
radalla ei ole kun yksi vene kerrallaan. 
Ennätyskokeilu tapahtuu 1km pituisel-
la suoralla matkalla jota ajetaan kelloa 
vastaan. Mitatun ajan perusteella las-
ketaan matkan keskinopeus. Matkaa 
ajetaan kahteen suuntaan, tämä vä-
hentäkseen tuulen tai virtauksen tuo-
man vaikutuksen ajoon. 

Nopeusennätyksiä ajetaan sekä ra-
taveneillä että offshore veneillä, ta-
voitteena kansallisia ennätyksiä, 
pohjoismaisia ennätyksiä sekä maail-
manennätyksiä. Tämä riippuen siitä 
missä luokassa ajetaan. 

Kansainvälisissä luokissa kuten off 
puolella 3A, 3B, 3C luokissa tavoitel-
laan kansallisia ja maailmanennä-
tyksiä. Offshore V luokissa voidaan 
tavoitella pohjoismaisia ennätyksiä 
sekä kansallisia ennätyksiä. Ratapuo-
lella kansainvälisissä luokissa kuten 
GT15, GT30,  F4s, F2, F1 sekä O250  
kansallisia- sekä maailmanennätyksiä. 
Kansallisessa SJ15 luokassa voidaan 
tavoittaa kansallista ennätystä.  

Viime syksyllä ajettiin Loviisan Sarvi-
salossa ennätyskokeilu johon osallistui 
kolme venettä. Olosuhteet olivat mel-
kein ihanteelliset, lämpötila +1 ja tuuli 
noin 2 m/s pieni pilvisyys ei haitannut 
menoa ja saatiin aikaiseksi hyvät ajot 
ja hyvät perusteet järjestää syksyllä 

ennätyskoe uudestaan.
Toivommekin että nopeusennätys-
ajoista tulisi vuosittain toistuva ta-
pahtuma joka kannustaisi kilpailu-
veneiliöitä kehittämään veneitään 
huippuiskuun ajoja varten. On nimit-
täin todella mahtavan näköistä kun 
veneistä otetaan kaikki irti. 

GT15 veneellä Benjamin Vuorihovi 
joka kellotti Suomen ennätyksen luo-
kassa nopeudella 65,40 km/h (35,31 
mpk/h). Maailmanennätykseen jäi 
saavuttamatta. Tällä hetkellä GT15 
maalimanennätys on Brittiläisen Ben 
Jelfin nimissä nopeudella 71,47 km/h 
(38,59mpk/h). 

V50 luokassa Joakim Blomqvist ja 
Benjamin Vuorihovi kellottivat nopu-
deksi 97,12 km/h (52,44 mpk/h), tämä 
tarkastetaan myös Pohjoismaisena en-
nätyksenä. Edellinen PM ennätys oli 

Nopeusennätysajot

Ruotsin Rasmus Söderholmin 2012 
ajama 93,21 km/h (50,33mpk/h).

V150 luokassa Anton Kortman ja Tom 
Vuorihovi ajoivat hekin uuden Suo-
men ennätyksen 127,91 km/h (69,07 
mpk/h). PM ennätys luokassa pitää 
hallussa vuonna 2011 ajanut Nor-
jalainen Nils Smestad 137,37 km/h 
(74,17mpk/h). 

Kansainväliset ennätykset voi käy-
dä tarkistamassa osoitteessa: http://
www.uimpowerboating.com/records/

Voimassa olevat suomenennätykset 
osoitteessa: http://www.spv.fi/do-
cuments/10644/12774/Nopeusvene-
luokkien_voimassa_olevat_Suomen_
ennatykset2014.pdf 

Syksyllä olisi taas tarkoitus yrittää 
uusia ennätyksiä kansallisia sekä 
maailmanennätyksiä, joten pistäkää 
muistiin että syksyllä ajetaan kovaa 
ja Suomi takaisin listoille. Ennätyksiä 
voi tulla kokeilemaan kaikki Suomessa 
ajettavien luokkien edustajat kunhan 
maksiminopeus 200 km/h ei ylity.

Hyvää alkavaa veneilykautta toivot-
taa Joakim Blomqvist sekä veneseura 
GMS
Kuvat: Lauri Lampén
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15.2.2015 NKT Vahvistaa 2015 SM kalenterin
Kalenteriin voi tulla näiden kilpailujen kohdalla päivämääriin ja luokkiin tarkennuksia ennen vahvis-
tuspäivämäärää. Muutokset päivitetään mahdollisemman nopeasti tälle sivulle.
PM - kilpailut vahvistettaan Nordic kokouksen jälkeen helmikuussa 2015.

Anotut SM kilpailut ja leirit 30.11.2014 mennessä.
23.-24.5.2015 Nuorten leiri, Lahti Luokat: SJ15, GT15, GT30, F4

6.6.2015 Kalkkirannan Kievari Offshore Race, V150, V50, 3B, 3C + 
     Jokamiesluokka sekä TG-Special Cup, Marino Swing Cup.

6.-7.6.2015 Tammela Race 2015, Kuivajärvi Luokat: SJ15, GT15, GT30, O250, F4 + nuorten leiri

26.-28.6.2015 Förby Powerboat Race 2015, Förby-Salo Luokat: SJ15, GT15, GT30, F4

11.-12.7.2015 Race Lohja 2015, Lohja Luokat: SJ15, GT15, GT30, F4

18.-19.7.2015 Race Hirvensalmi 2015, Hirvensalmi Luokat: SJ15, GT15, GT30, O250, F4

25.07.2015 XLV Ruotsinsalmen ajot, Kotka Luokat: V50, V150, 3B ja 3C + Jokamiesluokka

24.-26.7.2015 Imatra Race, Imatra F4 SM, EM GT30, MM GT15

29.-30.8.2015 Saimaa Race 2015, Imatra Luokat:V50, V150, 3B, 3C

ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI 2015
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Vauhdissa mukana

Puh. 019-577 360
Mannerheiminkatu 3, 06100  Porvoo

Hartik Sails
Krabbvägen 2 Raputie
01100  ITÄSALMI - ÖSTERSUNDOM
Tel. 09-781 903 Fax 09-781 913
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www.b-seaboat.fi 

Tammisaaren Venevälitys

K. HOLM
Larskullantie 5, 10650 Tammisaari

Puh. 0400-488 885
s-posti: kennet.holm@pp1.inet.fitwister.marine@pp.inet.fi 

Messutar jous 
Batmax+Yamaha F20, 6900€

Kilpaveneily 2009 indd 30 23 1 2009 15:11:07

06880  KÄRRBY Puh. (09) 272 4437, 0400 465 921

www.b-seaboat.fi

 Åströms Båt & Snickeri
-Puu-ja Lasikuituveneiden korjaustyöt

-Sisustustyöt
   -Puusepäntyöt

Boxvägen 820   Sebastian Åström
01190 Box   tel. 0400-602019
Sibbo   sebastian.astrom@elisanet.fi

TRÄSKÄNDA 
HANDELSTRÄDGÅRD OY

ESBO-ESPOO
Tel/puh 0400-419 003

www.tgboats.fi

ASENNUSTYÖ
LANDEN OY
Puh. 0400-536682

F:ma Henrik Lindgren T:mi
KÄLDÖ - PERNÅ/PERNAJA

Tel/puh: 0400-878 601
Sjötransporter, vinterförvaring, bryggor

Merikuljetukset, talvisäilytys, laiturit

Puh. 040-501 4114

C. Grönholm Oy
KAIVINKONETYÖT

Puh. 040-508 1143
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TRÄSKÄNDA 
HANDELSTRÄDGÅRD OY

ESBO-ESPOO
Tel/puh 0400-419 003

www.tgboats.fi

F:ma Henrik Lindgren T:mi
KÄLDÖ - PERNÅ/PERNAJA

Tel/puh: 0400-878 601
Sjötransporter, vinterförvaring, bryggor

Merikuljetukset, talvisäilytys, laiturit

Puh. 040-501 4114
twister.marine@pp.inet.fi

Krabbvägen 2 Kraputie

Forssan Jama Oy
Käytettyjen autojen ja 

moottoriajoneuvojen osto ja myynti
Hämeentie 39
30100 Forssa

p. 010 422 5980 

Pellinge Boat Service
- turvallinen säilytys veneille

Jonas Gustafsson
0400 713 033

Börje Gustafson 
0400 400 749
info@veneentalvisailytys.fi

www.veneentalvisailytys.fi

- talvisäilytys         - huolto         - kuljetukset

TÄYDEN PALVELUN
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www.tgboats.fi

F:ma Henrik Lindgren T:mi
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Sjötransporter, vinterförvaring, bryggor
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WWW.VETUS.COM 
 

VETUS venetarvikkeet ja meridieselit 

WWW.VETUS.COM 
 

VETUS venetarvikkeet ja meridieselit 

FuelSet   Surfasolve   Tallon   Fastmount   
Noxudol   Spraylat   Fireboy

MarineMan

Tilkankatu 39 C 1, 00300 Helsinki Finland
puh. 010 423 5220, ole@marineman.fi

ww.marineman.fi

Krabbvägen 2 Kraputie

 
Vene- ja pienkonehuolto

myös asiakkaan luona!

www.mikatek.fi   ' 0400-871 499
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Tintorera 20 - 2011, smal sittbrunn (tandem) Bobs Powerlift, fotgas 
från Bobs machineshop,  SeaStar 350+ hydraulstyrning, trimtank, 
tank, stolar, säkerhetsutrustning mm. Ca 10 proppar till finns till 
försäljning, 3 o 4 bladigt 26 - 32 tum Klassar in i A, men även i V115 
med låst lift.
Pris: 65.000:- sek
Tobias Elisson +46-76-7148709 /  info@bergshamravarv.se

Myydään uusi Mercury Sportmaster 1:1,87, 15”. Hinta 5500 €

Myydään Mercury 200XS poweri ilman sähköjä, ajettu 28 tuntia, vuo-
simalli 2011. Hinta 4300€
Fimtech Oy/Lauri Lampén +358-50-5711093

Tästä hieno kilpavene GT15 tai GT30 rataluokkiin. Ohjauslaitteet ja 
cabin pressu sekä rikikulman säätö tulee mukana. Veneellä on voitettu 
useita SM mitaleita.
Hinta: 1700€
Kysele: Petter Lindén p.040 5505 485
s.posti: petter.linden@nexans.com

Huippusiisti SJ-15 kalusto; Erikoismaalattu Speedrace vene, koko sisä-
pohja vahvistettu balsalla sekä Suzuki 15 -2013, sähkö-/käsikäynnistys, 
ajettu vain 20h.
Myydään myös erikseen!
Puh: 040-9622707 / Jaije

Norra Strandgatan 2
10600 Ekenäs

Tel. 019-241 2236

Åströms Båt & Snickeri
- Puu- ja lasikuituveneiden korjaustyöt
- Kilpaveneiden rakennus- ja korjaustyöt
- Puusepäntyöt

Boxvägen 820
01190  Box
Sibbo

Sebastian Åström
tel. 0400-602 019
sebastian.astrom@elisanet.fi

Meripellontie 11 C
00910 Helsinki (Puotila )

www.astrum.fi
www.facebook.com/astrumhelsinki

Auto- ja venemaalien erikoisliike
Meripellontie 11 d , 00910  Helsinki

Puh. 0400-445 572 www.proworksmarine.fi
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Myydään Yamarin 540 Big Game, Yamaha 60, vm 2004
koneella ajettu 178 h, trimmit, Nawman plotteri
Hinta: 12.500,-
Puh: 0400-717169 / Jari
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Tintorera 20 -00, Mercury Optimax Pro XS -12
Täydellinen paketti V-150 luokkaan
H. 16.000€

Puh/Tel: +358-40-9622707 / Jaije

  

Uusi runkovalmis Aero 21 
Sopii V 150 ja V 300-luokkiin
Puh. 0400-719 264 / Peter Ferm

Myydään lasikuitupenkkejä 140 €/kpl
Myydään 3B, 3C, V150 ja W150 potkureita Hydro-
motive, Mercury, Hering, Rolla yms. 
Hinta alkaen 500 €

Fimtech Oy/Lauri Lampén
+358-50-5711093

  B23 vuosimallia 2011 (uusin B23 markkinoilla)
7 tuntia ajettu; yksi kisa Ruotsissa loput huviajelua. Pituus 7,20
Leveys 2,60. Paino tyhjänä 270kg!!! (kevyin Batboat markkinoilla)
Ohjaus Capilano ja kaksi Marine Machine sylinteriä. Hissi Bobs Heavy 
duty 12’ Setback:illä. Kaksi kuppipenkkiä. Polttoainesäiliö 120L. Vesi-
tankki. Jalkakaasu. Smartcraft mittari. CLE perä. Mercury XS200 20’ 
rikillä. Potkuri Winrace. Veneeseen sopiva traileri
dennis.westerholm@gmail.com. Puh. 0400 – 100 898

Twister 20 kauden 2014 SM-kultavene vm 2014(uusin T20 markkinoilla)
6 kisaa ajettu, noin 8 tuntia. Pituus 5,80m .Leveys 2,16m 
Ohjaus Capilano ja ohjaussylinteri. Hissi Bobs 8’ Setbackillä
Erillinen polttoainepumppu, 2 x pilssipumppua, 2 x kuppistuinta
Jalkakaasu, 2 x Etec Compass mittarit. Modifioitu perä (Luukila)
Evinrude Etec 115 HO ajettu 28 tuntia  
Vene on todella nopea, niin kelissä kuin tyynessä.  Erittäin 
iskukykyinen kalusto 3B luokaan. Vene on täysin kilpailuvalmis.
Myydään ilman traileria. Tiedustelut: dennis.westerholm@gmail.com

Evinrude XP 150 –89
Tehokas 2,7 litran kone.
Bobs nosecone, vaihdettu männät, männänrenkaat, laakerit, ym.
Hp: 2.100,-€
Puh: 040-9622707 / Jaije

Myydään 2013 TG cup voittaja ja 2014 3:s sija.
Vene, NFB-ohjaus, Sjöberg Racing kaasu, kierrosmittari,
kaikki 2013.
Rek. traileri, alum. rantatraileri.
2 x Winrace potkurit.
2 x Yamaha 9,9 Vmax josta toinen vakio.
 Tied. ben.fuchs@baltrade.fi



129,-

Alle 115 hv perä-
moottoreille. Helppo 
asennus kaikkiin merkkeihin.  
Sis. työyksikön, öljyt, ohjausrummun ja 6 met-
rin letkut, jotka ovat helposti lyhennettävissä. 

(svh. 699,-)

HYDRAULI-
OHJAUSSARJA

579,-

ISO SECURITY 
165N
PAUKKULIIVI

9557202584 (svh. 119,-)

Fleece-kaulus, turva-
valjaat ja Hammar-
hydrostaattilaukaisija.

99,-

Vahva 9 mm ruostumaton teräsvaijeri, ei katkea 
pulttileikkureilla. Ei naarmuta pintoja. Molemmis-
sa päissä erikoispuristetut vahvat silmukat.

WIRELOCK-LUKITUSVAIJERI

Alk. 20,-
(svh. 28,40)

9518137001 1 m 20,- (svh. 28,40)
9518137003 3 m 40,- (svh. 50,-)
9518137005 5 m 60,- (svh. 76,-)


