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Moottoriveneurheilu on yhä laji josta penkkiurheilijat ja media eivät juuri 
tiedä mitään. Esimerkiksi se, että lajissa kilpaillaan sekä radalla että avo-
merellä näyttää olevan monelle epäselvää. Harva osaa mainita kisakuski-
en nimistä muita kuin Sami Seliö. Lisäsin sanan ”moottori”- veneurheilun 
eteen jotta purjehdusta ei sekoiteta tähän tarinaan.

Suomessa kyllä osataan 
Meillä on monta kovaa kuskia jotka ovat saavuttaneet todella kovia tulok-
sia, Sami Seliö on hoitanut asiansa hyvin, ja tehnyt lajista jo ammatin it-
selleen, mutta otetaanpa esimerkkinä Marcus Johnsson, mies on voitta-
nut kolme Maailmanmestaruutta, viisi Euroopan-mestaruutta, ja yhteensä 
12 arvokisamitalia, ja ties kuinka monta Suomen mestaruuksia, Offshore 
3C luokassa, veneen kyljessä komeille ainoastaan Johsson Racing? Ei sii-
nä mitään jos harrastuksen pystyy itse rahoittamaan, eipä ole tilivelvolli-
nen kenellekään, tällä meriitillä luulisi jo sponsoreitakin löytyvän, mutta 
eivät ne itsestään tule. Sponsorit ovat ne jotka ottavat kaupallisen hyödyn 
tuloksista ja siinä samassa laji ja kuskit saavat näkyvyyttä.

Rohkeasti maailmalle
Olimme veljeni Tomin kanssa kisailleet Suomessa n. 10 vuotta ennen kuin 
päätimme ottaa askeleen kansainväliseen suuntaan. 10 vuoden aikana 
ajoimme pääasiassa kotimaan kisoja, muutama Ruotsissa ja Norjassa. Ta-
voitteena oli nousta isompaan 6 litran luokkaan. Budjettia tehdessämme 
todettiin että kustannukset tulevat olemaan aivan eri tasolla kuin aikai-
semmat vuodet. Kovan työn tuloksena saimme mahdollisuuden ajaa ko-
keeksi yhden kauden Esso Motorsport Finland Teamissä.

Neuvotteluiden aikana jouduimme moneen otteeseen vakuuttamaan että 
tämä laji saa näkyvyyttä siinä missä muutkin Esso Motorsport Teamissä 
ajavat kuskit, haaste oli kova koska Teamissä ajoi rallia mm. Marcus Grön-
holm. Monikansallinen yhtiö kuten Esso ei tyytynyt pelkkiin puheisiin, nä-
kyvyydet tullaan mittaamaan jokaisen Teamiläisen kesken erikseen, tähän 
käytettiin erikseen tilattua media tutkimusta jossa Teamissä ajavan julki-
suus ja palsta millimetrit laskettiin yhteen kauden päätyttyä.
Näin jälkeenpäin voin sanoa että iso yhtiö kuten Esso oli avain onneen, se 
avasi meille ovet moneen neuvottelupöytään, ja näin saimme kasaan pake-
tin jolla päästiin Maailmalle. Pakettiin kuului veneen lisäksi, rekka, vara-
osat, varamoottorit jne. Myös tulostakin syntyi:  Euroopan mestaruuksia, 
MM mitaleita, ajettiin Aasian mestaruus Continental sarjassa, Dubai –
Abu Dhabissa sekä Omanissa, yhteensä 4 Maailman ennätystä jne. Olisim-
me jopa voineet ajaa työksemme Aasialaisessa Teamissä, tarjouksia tuli. 
Päätimme uran vuonna 1998 ajettuamme uuden maailmanennätyksen 
luokassa Offshore 3S Lake Windermeressä Englannissa, ennätys on yhä 
voimassa!! 

Tutkimuksiin perustuen toimme eniten julkisuutta Esso Motorsport Tea-
miin, tämä on osoitus siitä että laji ei tarvitse olla sisäpiirin hommaa, kyllä 
laji kiinnostaa mediaa ja penkkiurheilijoita siinä missä muutkin mootto-
riurheiluluokat, se vaatii kovaa työtä, tiedottamista, hyvä taustaporukka ja 
uskoa omaan osaamiseen. Ajoimme 4 vuotta samassa teamissä.

Lajin tulevaisuus
Edellä mainittu tarina on esimerkki miten haaveista voidaan tehdä totta ja 
samalla tuoda lajille julkisuutta joista jokainen lajia harrastava hyötyy. La-
jin tulevaisuus on meistä jokaisesta kiinni. Täytyy kuitenkin muistaa, että 
kaikki eivät välttämättä halua pitää harrastuksestaan kovaa meteliä, nau-
titaan muuten vain hienosta lajista. Kokonaisuutena laji kuitenkin ansait-
see enemmän arvostusta, siinä missä muutkin urheilulajit. 

Vuonna 2014 ajetaan 5-6 Offshore kisaa Suomessa n. 30 kuskin voimin, 
radalla suurin piirtein saman verran, jokaisessa luokassa on omat tähten-
sä, jokaisesta voi tulla seuraava Sami Seliö. Pääasia että laji jatkuu. Toivon 
menestystä kaikille kaudelle 2014. 

Bo Warelius

ONKO MOOTTORIVENEURHEILU SITTENKIN SISÄ-
PIIRIN LAJI?
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Kaudella -93 ajoin luokassa urheiluve-
neet 1 litra, kartturina oli poikani Tony 
Sohlström. Tilattiin Tampereelta uusi 
ARGO 16, koneena oli Yamaha 70 hv. 
ces. Kausi oli mielenkiintoinen koska 
kaikki oli uutta ja ihmeellistä. Parhai-
ten jäi mieleen Kotkan kisa aallot jot-
ka olivat suuria ja reitti joka oli pitkä. 
Kauden saavutus oli SM-4. Tony siirtyi 
ratapuolelle jonka johdosta minulle 
tuli pieni tauko .
Kaudella -97 lainasin Ykä Salmiselta 
mun vanhan Argon, jolla ajoin kesän 
kisat. Karttureina minulla oli kol-
me eri kaveria; Jarno Vainikka, Tony 
Sohlström ja Börje Melander. Kauden 
saavutus oli SM-KULTAA. Kartturit 
oli tasapisteissä, heidät palkittiin SM-
PRONSSILLA.
Kaudella -98 hankittiin uusi kalusto, 
jolla ajettiin Urheluvene 1,3 litran luo-
kassa. Vene oli WISP 19 jonka suunit-
teli Jussi Alanko, koneena oli Tohatsu 
90 hv. Kartturina toimi Jorma Peltola. 
Kausi oli hyvä, sijoitus oli SM-1.
Kausi -99 ajettiin Jorman kanssa sa-
malla kalustolla. Kausi ei mennyt ihan 
nappiin, SM:ssä saatiin kuitenkin SM-
Pronssia. Imatralla ajetussa EM-ki-
sassa sijoituksemme oli EM-6, kovan 
kelin vuoksi reittiä valitettavasti ly-
hennettiin, joka suosi katamaraaneja.
Kaudella -01 ajoin yhden kisan. Laina-
sin Jaije Hägglundilta veneen, Tinto-
rera 20. Kisa ajettiin Kotkassa, karttu-
rinani oli Peter Ferm. Keli oli tosi kova 
ja välillä piti hiljentää ja tyhjentää ve-
neestä vettä. Pomppiminen kuitenkin 
kannatti koska olimme ekana maalis-
sa. Luokka oli Urheiluveneet 1,3 litraa.
Kaudella -02 vuokrasin taas veneen 
Jaijelta jolla ajettiin muutama kisa, 
kartturina oli Jorma Peltola. Sijoitus 

Kilpaveneilyn menneet ajat: Esittelyvuorossa 
Allan Sohlströmin urheiluvene historia

oli SM-3.
Kaudelle -03 hankittiin uusi vene joka 
oli B-22 ja Tohatsu 90 hv. Kartturina 
oli Jani Snell. Vene oli kuitenkin liian 
raskas pienelle koneteholle, jotenka 
tulosta ei oikeen syntynyt, kovassa ke-
lissä kalusto oli ihan Ok.
Kaudelle -04 vaihtui vene, Jani Snell 
suunnitteli sekä rakensi veneen alu-
miinista. Kalkkirannan kisa meni suht 
hyvin, 3 sija. Pellingissä oli kova keli 
jossa runko petti ja kisa ja kausi jäi sii-
hen .
Kaudelle -05 rantautui Suomeen uusi 
luokka yksirunkoveneelle, V-150.
Ajoin Kalkkirannan kisan vakio pulpet-
ti veneellä Faster 610 ja Mercury 150 
hv. Kartturina oli Jani Snell, veneitä 
oli luokassa 7 kpl joista 3 venekuntaa 
Ruotsista ja loput Suomesta. Keli oli 
suhteellisen kova ja yllätyksesti oltiin 
maalissa parhaana suomalaisena. 

Teksti: Allan Sohlström
Kuvat: Jussi Alanko

Veneiden suunnittelukuva
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E-S KUIVAUS Boat Racing perusti uuden 
SJ15 tiimin 
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Porvoolainen kiinteistöjen kosteus-
vaurioiden hoitoon erikoistunut E-S 
Kuivaus Oy on perustanut E-S KUI-
VAUS Boat Racing tiimin tavoittee-
naan tarjota nuorille mahdollisuu-
den harrastaa kilpaveneilyä. Kaudella 
2012 tiimillä on käytössään uusi SJ15-
luokan vene joka on varustettu Tohat-
sun 15 hevosvoimaisella perämootto-
rilla.

Kuljettajan etsintä Facebookissa tuotti 
tulosta ja veneen rattiin kipuaa lahte-
lainen Totti Kemppainen. Uusi kuljet-
taja odottaa innolla lajiin tutustumista 
ja oman veneen rattiin pääsyä. Vesi-
järven jään sulamista odotellessa hän 
moottorikelkkailee, ajaa kartingia ja 
lumilautailee yhdessä perheensä kans-
sa.  ”Olen erittäin innostunut uudesta 
harrastuksesta ja haluan pian kokeil-
la uutta venettäni”, sanoo reippaasti  
10-vuotias Totti.

”Ajatus omasta tiimistä on ollut il-
moilla jo muutaman vuoden ja nyt se 
sitten toteutettiin yhteistyössä Tohat-
sun sekä B-Sea Boatin kanssa” kertoo 
Erik Engberg, toinen E-S Kuivauksen 
vetäjistä. E-S KUIVAUS Boat Racin-
gin takaa löytyvät kokeneet lajin kon-
karit. ”Haluamme auttaa parhaamme 
mukaan Totin perheineen sisään la-
jin pariin”, sanoo Allan Sohlström E-S 
Kuivauksesta. Kaluston tekniikasta ja 
Tohatsun perämoottorista pitää kau-
den aikana huolta perämoottoreiden 
ja veneiden huoltamiseen erikoistunut  
B-Sea Boat Vantaalta.

Teksti: Milla Sohlström
Kuvat: Jussi Alanko,  Allan Sohlström
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Syksyllä 2012 mietimme, josko 
pidettäisiin Tuukan kanssa vä-
livuosi 2013, onneksi ei pidet-
ty. Seuraava asia, jota mietittiin 
oli, että lähdetäänkö EM-kisoi-
hin Puolaan vai ei, onneksi läh-
dettiin.

No, aloitetaan kausi alusta. Ensimmäi-
nen kisa oli harjoituskisa Tallinnassa 
Harku-järvellä. Vene toimi ihan hyvin, 
mutta kuskin säädöissä oli vielä hiotta-
vaa, yksi kolmesta erästä meni pieleen 
poijuvirheen takia ja kisa pilalla. 

Seuraavana oli sitten kesäkuun 
alkupuolella Puolassa pidetty 
EM-kisa.

Matkaan lähdettiin ihanassa kesä-
säässä Finnlinesin laivalla. Rostockis-
ta ajettiin yötä myöten Puolan rajalle 
ja seuraavana aamuna jatkettiin mat-
kaa Myzliborziin kisapaikalle. Har-
joitukset sujuivat hyvin ja harjoitus-
ten yhteydessä oli aika-ajo. Tuukka sai 
paalupaikan lähes samalla ajalla Vi-
ron Joulin kanssa, ero oli jossain se-
kunnin tuhannesosissa. Veneenä täs-
sä kisassa oli Seaflyer, joka oli pantu 
kasaan todella nopealla aikataululla ja 
sen ominaisuudet olivat lievästi sanot-
tuna tuntemattomat. Vene toimi hyvin 
ja kuskin pää kesti ja tuloksena oli kol-
men ensimmäisen erän voitto. Euroo-
pan mestaruus oli koko tiimille positii-

vinen yllätys. Kokemukset siihen asti 
arvokisoista olivat kaikkea muuta kuin 
menestyksekkäitä. Lisäksi Tallinnan 
kisan jäljiltä kuljettaja oli suivaantu-
nut ja Puolassa tavoite oli päästä pal-
kintopallille. Jälkikatsastuksessa syy-
nättiin ainoastaan voittajavene ja se 
tehtiin kyllä perin pohjin. Aikaa ko-
neen ja veneen tutkimiseen kului pa-
risen tuntia. Kotimatkaa tuli sitten 
Baltian kautta ajaen 1600km, aikaa 
matkaan meni pari vuorokautta.

SM-osakilpailuista ensimmäise-
nä oli Förby. 

Förbyssä haastetta aiheutti kesken 
erän irronnut kaasupoljin. Teknis-
ten ongelmien ja viimeiseltä paikalta 
erään lähdön takia kisa meni tiukak-
si eli tuloksena samat pisteet Tuukalle 
ja Virtasen Rikulle, mutta eräajan pe-
rusteella voitto saatiin kotiin ja Imat-
ralle päästiin SM-pistetilanteen kär-
jessä. Imatralla Tuukka voitti kaikki 

#77 GT30 Tuplamestari 2013!
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erät, mutta Klintin Patrikin vene oli 
saatu oikeisiin säätöihin ja Patu antoi-
kin myrskyvaroituksen seuraavia kiso-
ja silmällä pitäen.

Kolmas Sm-osakilpailu ajettiin 
Hirvensalmella. 

Tässä kohtaa olisi ehkä pitänyt vaih-
taa veneeksi taas Dominator pitkien 
suorien takia, mutta kesäloman takia 
Hirvensalmelle tultiin suoraan mökil-
tä Heinävedeltä eikä venettä ollut jär-
kevää lähteä Espoosta hakemaan. Patu 
vei täydet pisteet Hirvensalmelta ja se 
aiheutti sen, että Suomen mestaruus 
ratkeaisi vasta viimeisessä kisassa Si-
poossa.

Sipoonranta oli kisapaikkana hie-
no ja yleisöä oli paikalla runsaasti. 

Tapahtumassa oli paikalla myös suo-
malaiset F1-kuljettajat ja Sami antoikin 
kyytiä kaksipaikkaisella F1-veneellään 
mm. liiton tiedottaja Nina Paloheimol-
le. GT30-luokan ensimmäisen erän 
voitti Patrik Klint. Comebackin ratave-
neilyyn tehnyt Sandra Roms voitti ai-
ka-ajot ylivoimaisesti, mutta venettä 
ei ollut vielä saatu täysin tasapainoon. 
Tuukalle sattui ensimmäisessä erässä 
poijuvirhe ja toiseen erään hän lähti 
laiturin hänniltä. Lähtö onnistui lois-
tavasti ja tuloksena oli toisen erän erä-
voitto. Pahimman Sm-kilpailijan Pa-
tun veneestä taisi jäädä tulppa auki ja 
Patu joutui keskeyttämään erän. Edel-
leen mestaruuden osalta tilanne oli 

auki viimeiseen erään lähdettäessä. En 
tiedä mitä tapahtui, mutta Patu spin-
nasi parilla kierroksella ja keskeyt-
ti erän. Erän voitti Sandra ja Tuukka 
tuli toiseksi. Näin Suomen mestaruus 
ratkesi Tuukan eduksi. Sipoon osakil-
pailuvoittaja oli Sandra. Koska plakka-
rissa oli Euroopan mestaruus ja Suo-
men mestaruus niin olihan se Saksaan 
MM-kisoihin syyskuun lopulla lähdet-
tävä. Tällä kertaa menimme mennen 
tullen Laivalla Helsingistä Rostockiin 
ja ajomatkaa Rostockista kisapaikalle 
Berliiniin oli noin 250km. Puitteet ki-
sapaikalla olivat upeat, olihan se vuo-
den 1936 Olympialaisia varten raken-
nettu soutustadion. Rata oli erittäin 
haastava, molemmilla puolilla rataa 
rannat olivat betonia, joka aiheutti ra-
dalle järkyttävän kelin. Veneitä paikan 
päälle oli 19, mutta osa moottoreista ei 
ollut luokkaan luokiteltuja eli ne jäivät 
sitten rannalle kisan ajaksi. Tavoittee-
na Berliinissä oli päästä palkintopallil-
le. Aika-ajot vei nimiinsä Viron Matt-
hias Agur nopealla veneellään, mutta 
ensimmäisen erän  myötä hänen mah-
dollisuutensa menivät. Ensimmäisen 
erän voitti Tuukka, Joulin jäädessä 
toiseksi. Seuraavan erän lopputulosten 
kärjessä oli sama parivaljakko samas-
sa järjestyksessä. Kolmannessa eräs-
sä Tuukka spinnasi ja siinä tilantees-
sa Joul pääsi hänen edelleen ja vaikka 
Tuukan vene oli huomattavasti Joulin 
venettä nopeampi, ei kokenut virolai-
nen enää päästänyt Tuukkaa ohitseen. 
Neljännen erän Tuukka hävisi Joulil-
le 1,5s. No, sekä Puolassa EM-kisoissa 

että Saksassa MM-kisoissa soi Maam-
me-laulu! Kuljettajat vain vaihtoivat 
paikkaa palkintopallilla. Mainittakoon 
vielä, että olisin odottanut saksalaisil-
ta järjestäjinä paremman laatuista toi-
mintaa, nyt viimeiseen erään lähdet-
tiin väärässä lähtöjärjestyksessä eikä 
jälkikatsastusta suoritettu ollenkaan.  
Mutta kaiken kaikkiaan loistokausi: 
SM-kulta, EM-kulta ja MM-hopea. 

Niin kuin olen sanonut, jäi vielä paran-
nettavaa tuleville suomalaisille GT30-
mestareille!

Kausi 2014? Uusi kausi, uudet kujeet, 
vi ses!

Teksti ja kuvat: Pirjo Lehtinen
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Veneilyä, vauhtia, hurjaa menoa ja no-
peita kurveja. Nämä sanat kuultuaan 
monet tytöt pelästyisivät, varsinkin 
jos ne liittyvät omaan harrastukseen, 
muuta eivät kaikki. Linda Saari on yksi 
heistä. Linda astui ensi kertaa venee-
seen kokeilumielessä, kun oltiin silloi-
sen tulevan kuskin Lindan pikkuveljen 
Artun kanssa harjoittelemassa ajamis-
ta järvellä. Linda halusi itse kokeilla 
venettä ja piti siitä niin paljon, ettei 
halunnut jättää ajamista vain yhteen 
kertaan. Myöhemmin perheen kanssa 
päätimme, että perheen tuleva kuski 
onkin Linda. Linda oli asiasta niin in-
noissaan, että hän halusi päästä osal-
listumaan kauden kahteen viimeisim-
pään kisaan. Vuosi oli 2010.
   Ensimmäisissä kisoissa Salon För-
byssä meitä kaikkia jännitti, olihan ne 
sentään ensimmäiset viralliset kilpai-
lut, johon Linda osallistui. Muilla kus-
keilla oli jo lähtöjä tällä kaudella taka-
na. Linda taisi ottaa kilpailun vähän 
liian tosissaan, sillä hänen veneensä 
kaatui jo heti harjoituksissa, syynä 
taisi olla liian suuri kilpailuvietti. Kaa-
don jälkeen Linda pääsi normaalisti 
kilpailuun mukaan, mutta vauhti oli 
kaatumisen myötä täysin pois. En-
simmäisissä kisoissaan Linda sijoittui  
viimeiseksi. Kauden viimeiset kisat 
ajettiin Imatralla, jossa huono onni 
oli taas osana kisoja, sillä viimeisen 
lähdön jälkeen jo ruutulipun heiluttua 
Lindan moottorista katkesi moottori-
pukki, mutta vene pysyi onneksi pys-
tyssä. Ensimmäisen kauden jälkeen 
opettelemista oli paljon, jotta seuraa-
vana kautena pääsisi paremmille sijoi-
tuksille.
   Kahden kilpailun kokemuksen jäl-
keen halusimme ehdottomasti jatkaa 
hauskaa harrastusta, sillä kaikki kilpa-
kumppanit olivat todella ystävällisiä ja 
mukavia. Talvella huomasimme, että 
Sami Seliön Junior Tiimiin etsittiin 
uusia kuljettajia. Niinpä laitoimme ha-
kemuksen menemään ja Linda sai liit-
tyä tiimiin. Tiimiin liittyessä Linda sai 
muun muassa uuden veneen ja paljon 
uusia ystäviä. Kuskit tulivat todella hy-
vin keskenään toimeen. Kausi oli vaih-
televa, mutta Linda väläytteli välillä 
nopeuttaan ja johti paria erää pitkään-
kin, mutta teki esimerkiksi ajovirheen 
kierroksella ohitettavan kanssa ja ko-
keneempi kuljettaja kuittasi ohi ja jätti 
Lindan toiseksi. Kaudesta 2011 jäi hy-
vät muistot.

   Sitten Lindan isällä oli töissä suu-
ria muutoksia ja näytti siltä että Lin-
da ei pystyisi kesällä 2012 ajamaan 
ollenkaan, mutta keväällä asiat alkoi 
kuitenkin järjestyä isän työpaikalla ja 
hankimme Lindalle käytetyn kaluston. 
Meille tarjottiin tiimipaikkaa uudessa 
Thunder boat racing tiimissä  ja kos-
ka olimme jo irtisanoutuneet Sami 
Seliö Junior tiimistä, päätimme että 
ajamme uudessa tiimissä. Jasmine 
Ahonvala oli aivan omaa luokkaansa 
ja vei ansaitusti Suomen mestaruuden 
Max Blombergin ollessa toinen, mutta 
Benjamin Vuorihovi, Sampsa Vaara-
la ja Linda olivat todella tasaväkisiä. 
Linda jäi SM pisteissä tästä porukasta 
viimeiseksi ollen kuitenkin Sampsan 
kanssa tasapisteissä. Kaikesta huoli-
matta Linda ajoi kuitenkin ensimmäi-
sen erävoittonsa Hirvensalmi racessa.
   Tähän asti viimeisen kauden Lin-
da ajoi Thunder boat racing tiimis-
sä omalla veneellään. Viime kausi 
oli myös ensimmäinen kausi, jolloin 
Linda pääsi mitalisijoituksille. Viime 
kautta voisi myös kuvailla epäonnen-
kaudeksi, sillä veneen moottorissa 
oli ongelmia. Harjoituksissa ongelma 
loisti poissaolollaan, mutta kilpailu-
tilanteessa vene jäi monesti laiturin 
viereen kellumaan muitten jo lähties-
sä. Ongelma Huomattiin ensimmäi-
sen kerran Imatran kisoissa. Siellä 
moottori hyytyi kesken kilpailulähdön, 
mutta Linda pääsi maaliin juuri ja juu-
ri kakkosena, vaikka johti erää selke-
ästi. Viimeiseen erään Linda ei voinut 
enää startata käyntihäiriön vuoksi ja 
se jäi näin ajamatta. Ongelma seurasi 
myös Hirvensalmelle, jossa moottori 

ei vieläkään halunnut startata. Tästä 
huolimatta Linda ajoi kaíkki erät rik-
kinäisestä moottorista huolimatta. Yh-
dessä erässä hän pystyi kirimään jopa 
kolmanneksi, vaikka oli heti lähdössä 
jäänyt suoran verran muita jälkeen. 
Onni ei kuitenkaan riittänyt pitkälle, 
sillä viimeisessä erässä liian suuren 
yrittämisen takia Linda kaatui ja jou-
tui keskeyttämään erän. Heti seuraa-
vana viikonloppuna kisat järjestet-
tiin Tammelassa ja nyt harjoituksissa 
vaikutti, että moottoriin oli vaihdettu 
oikeita osia, sillä vene irtosi laiturista 
niin kuin sen kuuluukin. Linda voit-
ti yhden erän ja yhdessä erässä pääsi 
heti lähdöstä kärkeen, mutta Max pää-
si hienolla ajollaan viimeisellä poijulla 
ennen ruutulippua Lindasta ohi. Tam-
melassa näkyi selvästi, että Hirven-
salmen kaato oli vielä muistissa, sillä 
taistelutahto oli täysin kadoksissa. Sii-
tä huolimatta Linda sijoittui kolman-
neksi. Kauden viimeiset kisat ajettiin 
Sipoossa. Jo mennessä tiedettiin, että 
tämä olisi Lindan viimeinen kilpai-
lu SJ-15 luokassa. Kilpailu oli todella 
tasaväkinen. Jarno Vilmusella, Max 
Blombergilla ja Lindalla kaikilla oli 
mahdollisuus voittoon vielä viimeises-
sä lähdössä. Hermostuksissaan kus-
kit ottivat varaslähdön, mutta Jarnon 
kaaduttua lähtö uusittiin ja Linda ajoi 
uransa ensimmäisen voiton. Tähän oli 
hienoa päättää SJ-15 luokassa ajetut 
kaudet. Tästä sitten Lindan olisi tar-
koitus alkaa harjoitella keväästä alka-
en GT30- veneellä ajoa.

PS. Lindalta jäi nopea juniorikalusto 
ylimääräiseksi.

Linda Saari
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Linda Saari

Syntynyt 30.3.2000
Asuipaikka Forssa
Seura: Tammelan veneseura
Tiimi: Thunder boat racing team
Luokka: SJ-15

Kirjoittaja Lindan veli Aleksi Saari
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Kisat Johan Rehnin C-222 kart-
turin silmin:

Kartturin tehtävät kisoissa poikkesi 
täysin siitä mihin pohjoismaissa aje-
tuissa kisoissa oli totuttu.
Napolissa varsinainen kartanluku ja 
reitin seuraaminen/valinta oli hyvin 
pienessä osassa kartturin tehtäviä.
Tärkeimpinä tehtävinä oli muiden ve-
neiden seuraaminen, isoista aalloista 
varoittaminen ja kierrosten laskemi-
nen. Kyse oli enemmänkin ratakil-
pailusta offshore olosuhteissa. Kään-
töpoijuilla pitikin olla tarkkana ettei 
tullut yhteenajoja.

Ensimmäinen virallinen kisapäivä pai-
kan päällä sisälsi vapaat harjoitukset. 
Lähdimme vesille totuttelemaan olo-
suhteisiin ja paikalliseen suht suureen 
aallokkoon. Ensimmäisellä kierroksel-
la tuntui että eihän vene voi edetä kun 
se on koko ajan ilmassa, mutta vajaan 
kierroksen ajon jälkeen alkoikin edellä 
menevät vesisuihkut lähetä  ja todet-
tiin  että  ei tässä ihan hitaammasta 
päästä olla. Harjoituksissa tuli kokeil-
tua kunnon sukelluskin, nyt oli vauh-
din yläraja kokeiltu. Jännittynein mie-
lin ensimmäiseen starttiin, paikalliset 
veneet  karkasivat startissa muilta, 
mutta jo ensimmäisellä kääntöpoijulla 
tilanne alkoi tasoittua ja kaikki Suo-
malaiset veneet alkoivat tehdä nousua 
kohti kärkeä. Kilpailua ei oltu ajettu 
edes puolta kierrosta kun ensimmäi-
nen Iltalialais vene oli nurin ja Safety 

Napoli MM-kisa tunnelmia
Boat radalla. Uusinta startti ja ensim-
mäisellä kääntöpoijulla taas Italialais 
vene nurin jonka jälkeen kilpailu kes-
keytettiin. Tunnelmat oli hieman seka-
vat, harmitti kun kilpailua ei yli tunnin 
yrittämisestä huolimatta saatu ajettua, 
mutta toisaalta nyt oli nähty pysytään 
muiden vauhdissa mukana.

Perjantain kisa päästiinkin sitten jo 
maaliin asti ja kaikkien yllätykseksi tu-
limme maaliin kolmantena,Marcuksen 
voitto ei yllättänyt kuin Italialaiset. Ki-
san jälkeen tulikin heti Suomesta hie-
noja kannustusviestejä kotona kisaa 
jännittäneeltä offshoren maailman-
mestarilta, taidettiin olla itse ainoat 
jotka varovaisesti uskoivat että kaiken 
osuessa nappiiin sijoitus viiden jou-
kossa on mahdollinen.

Seuraavassa startissa ajo sujui hyvin 
mutta veden paineiden kanssa oli on-
gelmia ja jouduimme sammuttamaan 
moottorin takasuoralla jossa juuri 
ohittamamme Braaten pääsi ohi. Läm-
pö ongelmista selvittyämme saimme 
kovalla takaa ajolla Braatenin kiinni 
ja pääsimme uudestaan ohi kunnes 
iski seuraava ongelma. Ajoimme muo-
vin palan yli joka tarttui moottorin 
vaihteistoon jonka takia jouduimme 
ajamaan tyhjäkäynnillä maaliin. Kil-
pailu oli onneksi niin loppuvaiheessa 
ja olimme ohittaneet kilpailijoita kier-
roksella, että neljäs sija ei vaihtunut 
kuin sijaan kuusi.

Viimeinen startti olikin sitten tosi han-
kala keli ajaa, vene pomppi ja loikki 
joka suuntaan ja muillakin veneillä 
näytti olevan samoja ongelmia kelin 
suhteen. Pysyimme kovalla yrityksellä 
kärkiryhmässä mukana, mutta kisan 
edetessä totesimme että tärkeämpää 
on tuoda vene ehjänä maaliin kuin ajaa 
riskillä sijoista 4-6, joten viimeisestä 
startista varmalla ajolla sija kuusi.

Pieniä vastoinkäymisiä kisoihin mah-
tui, mutta omat tavoitteet täyttyi kun 
ajoimme kaikki kisat maaliin ilman 
mitään omia virheitä. Kisat kruunasi 
ensimmäisen erän kolmas sija.

Kisat muuten:

Varsin nopeasti tuli selväksi, että Italia-
lainen vieraanvaraisuus oli hyvin pin-
tapuolista. Viimeistään siinä vaiheessa 
kun ajoit nopeammin kun Italialaiset.  
Hyvänä esimerkkinä ensimmäinen 
kisa jossa tultiin kolmantena maaliin, 
niin katsastusmies hyppäsi veneemme 
kannelle jo ennen kun saimme venet-
tä laituriin kiinni!!! Ja samaan aikaan 
Italialaisen Testan venettä nostettiin 
vedestä ilman minkäänlaista katsas-
tusta, meiltä tarkistettiin mm. onko 
puukot mukana ja toimiiko strobo valo 
ja Marcuksella sama homma. 

Tuntui siltä että sillä ei ole mitään vä-
liä miten voitto tulee kunhan Italialai-
nen voittaa.
Se surullisin esimerkkihän tästä oli 
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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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Jag hade tänkt inleda med att beskriva 
hur mycket problem vi haft med bå-
tarna och maskinerna nu under hela 
säsongen, eller hur mycket tid som 
faktiskt lades ned på att få båtarna 
klara för resan till England och för att 
inte tala om vilket arbete som krävdes 
för att få ihop pengar och sponsorer 
för att klara av detta. Men det tänker 
jag inte göra. Många som läser den här 
tidningen kan säkert relatera till hur 
det är att försöka hålla igång ett ra-
cingteam samtidigt som man ska sköta 
sitt arbete och även sin familj. Många 
är nog i samma sits. Jag tänkte foku-
sera på de bra bitarna, såsom en oför-
glömlig resa igenom Europa tillsam-
mans med vänner och en tävling som 
få kommer att glömma.

Resan började för vår del, Team Jo-
hansson Offshore Racing redan på tis-
dagen. Vi bor och verkar i Umeå både 
jag och min bror Mikael så vi hade en 
nätt resa på 60 mil till Östhammar 
innan vi kunde plocka upp våra navi-
gatörer Oskar och Markus samt möta 
upp det tredje och tyvärr sista Svenska 
ekipaget. Alla båtar vart inte startkla-
ra.

Det som kanske gjorde resan väldigt 
bra och rolig är nog V-24:a kamratan-
dan. Även om vi alla åkte till England 
för att vinna, och helst krossa våra 
medtävlare så funkar alla teamen oer-
hört bra tillsammans. Inte bara under 
resornas gång utan även i depåerna. 
Ett klockrent järngäng kan man kalla 
det.

Vi valde att åka till Göteborg och ta 
kvällsfärjan över till Kiel. Jag undrade 
själv ett par gånger varför Anders som 
är teamchef i Bulltex Racing valde den 
lösningen. Vi förlorade ju flera timmar 
på att sova? Jag insåg senare att det 
var för att få ett break och umgås och 
ha roligt, vilket föll väl ut.

Vid det här laget så undrar ni säkert 
på vart vi är på väg? Vår resa för oss 
allt närmare England och närmare 
bestämt Ramsgate där Europamäster-
skapen i V-24 skall hållas.

Jag tänker inte dra ut på det här med 
resan mer än att berätta då vi väl kom 
till Calais i Frankrike, vilket är där 
ifrån färjan till Dover skulle avgå, så 
kände jag mig på något invecklat sett 

religiös. Inte mot gud, 
men mot Frankrike och 
den där färjan. Jag gis-
sar att det kan bli så då 
man lever och bor i en 
Isuzu-pickup för länge.

Fredagen var för mig 
en konstig dag, många 
intryck och även känslor i slutet av 
dagen. Vi byggde upp vår depå tidigt 
på morgonen och träffade alla andra 
åkare, sign-in och besiktning klarade 
vi även av galant. Förarmötet även så. 

Det konstiga började inte förens vi var 
på hotellet när Oskar och Markus gick 
igenom sjökorten och kollade över 
navigeringen. Jag brukar inte bli spe-
ciellt nervös men nu gick det åt pipan 
för mig. Jag trillar in i någon form av 
nervositets-panikångest-känsla och 

jag förstår så här i efterhand att det 
fanns två faktorer som triggade det.
Både faktor nummer ett och två häng-
er ihop.

Om vi börjar med den enkla biten så 
är jag en tävlingsmänniska så långt in 
i benmärgen att det nästan kan kall-
las hälsofarligt, jag vill vinna. Så då 
undrar man varför blev det så här just 
denna gång. Jag vill ju alltid vinna!

Jag skyller på vädret och min lille-
bror Mikael. Det blåste lagom, det låg 
kvar lagom med gammal sjö det var 
helt enkelt idealiska förhållanden för 
toppfart vilket jag saknar ett litet uns 
av då vi ställer våra båtar mot varan-
dra. Jag hade önskat mer grisig sjö där 
mitt misstag med att hjälpa min bror 
att rigga sin båt till perfektion snabbt 
skulle glömmas.

När jag reflekterar över de här käns-
lorna ett par månader senare inser jag 
att det är väldigt själviskt och väldigt 
olikt mig att tänka så, att missunna 
min bror, men jag antar att en vinter 
av förberedelser och en resa på 250 mil 
kan göra så här med en. Jag ville helt 
enkelt inte få stryk av honom, eller nå-
gon annan heller för den delen.
Dramatiken började redan innan vi 
ens hade lämnat hamnen. Vi alla var 
sena och tyvärr var jag sist i. När jag 
och Oskar bältade klara, ska starta och 

taxa ut ville motorn inte starta, den var 
helt död på startknappen. Jag fick mer 
eller mindre panik och skrek åt pappa 
och morbror att något var galet. Detta 
hade aldrig tidigare hänt. Tanken att 
kolla säkringar fanns inte. Nu sitter vi 
här i hamnen med en död startmotor 
eller liknande. Att själva hoppa ut om 
vi nu skulle hitta något fel fanns inte, 
startade den skulle vi bara iväg. Minns 
att pappa ropade på Mikael som helt 
sonika slet av sig sitt bälte och hop-
pade ur sin båt, för att dyka ned i 
min motorbrunn. Skruvmejseln hade 
han redan i högsta hugg. Han lycka-
des komma åt startmotorn vilket inte 
är lätt i dessa trånga båtar och igång 
hoppade motorn. När han skulle ut 
hade hans flytväst dock fastnat i ga-
sen. Så när pappa som redan höll ho-
nom i benen där han låg skulle dra ut 
han gasade motorn av sig själv. Vilket 

Ramsgate V-24 EM-tävlingarna 
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kaos, jag blev riktigt orolig för det finns 
mycket att skada sig på när man ligger 
och kramas med en motor som rusar.
Han lyckades komma loss och sprang 
tillbaks till sin båt. I mina ögon var 
detta en hjälteinsats och för det kom-
mer jag alltid vara honom tacksam. 
Jag hade tidigare på dagen suttit och 
oroat mig över att jag kanske skulle bli 
slagen av honom. Nu var jag inte mig 
själv just då men i min mening så för-
tjänar Mikael ett hederspris för att han 
helt osjälviskt hjälpte mig, bara minu-
ter innan start och äventyrade både sig 
själv och Markus.

Jag kan nu i efterhand säga att alla 
dom där konstiga känslorna om att 
kanske bli slagen av lillebror var helt 
onödiga. Vi kranade i alla båtar och 
blev sedan guidade av masterbåten 
ut mot voltområdet och starten. Täv-
lingsledningen hade redan flaggat för 
att dom eventuellt skulle måsta ställa 
in racet för att dimman var för tät. Ni 
läste rätt, dimman hade lagt sig som 
ett lock över Ramsgate och hela dess 
kustlinje. Den röda flaggan siktades i 
masterbåten och vi insåg att det skulle 
inte bli något fredagsrace. Detta skulle 
bara bli början på balansgången mel-
lan hopp och förtvivlan.

Resten av fredagen gick åt till att fun-

dera på täv-
lingsledning-
ens beslut. Min 
första reaktion 
var att det var 
dumt att blåsa 
av. Några tim-
mar senare då 
Barrie från täv-
lingsledningen 
var förbi och 
fråga hur vi 
kände över de-
ras beslut så 
hade jag varvat 

ned. Det slutade med att jag tackade 
Barrie för att dom hade blåst av, med 
den enkla förklaringen att jag skulle ha 
kört oavsett. Så länge ingen hindrade 
mig och vi fick fritt fram så skulle jag 
ha kört. Idag är jag glad att beslutet 
inte var upp till oss förare, jag var inte i 
stånd att ta ett sådant beslut sittandes 
i båten, med bälten och hjälm på, redo 
att släppa lös.

Så här i efterhand då man smält att 
fredagens race gick om intet så finns 
det positiva bitar av dagen och kväl-
len ändå. Möjligheten att lära känna 
alla UK team mera i depån bar frukt. 
Vi insåg att vi alla är lika galna och lika 
passionerade då det kommer till racing 
och speciellt V-24:a båtarna.

Dagen avslutades med långbord på en 
restaurang där alla teamen inklusive 
anhöriga hade väldigt trevligt. Jag gis-
sar att hade vi kört racet som planerat 
så hade kanske alla inte haft tid eller 
lust med en liknande tillställning.

Lördag morgon, jag vaknar och tittar 
ut. Det har blåst upp, svårt att upp-
skatta vädret men dimman är i alla fall 
borta och det skummar på lite utanför 
hamnen. Mitt element tänker jag.

Då vi kranade upp båtarna efter vårt 
avblåsta fredagsrace så vållade 
det lite huvudbry för mig, vilket 
jag genast började fundera kring 
då jag väl vaknade. Vågen i kra-
nen gick nämligen sönder efter 
att de två första båtarna lyfts 
upp. Min båt fick vikt från den 
riktiga vågen, men inte i närhe-
ten av rätt. Ingen fara eftersom 
fredagens race blev inställt, men 
detta vållade diskussioner med 
andra team fram och tillbaks 
om hur lätta våra svenska båtar 
egentligen var. Jag vet att dom 
inte är och ska absolut inte vara 

lättare. Visst skiljer det mellan båtarna 
men det är försumbart och det ligger 
på tillverkaren. Vad som fick mig oro-
lig var helt sonika att då jag gjorde min 
matematik och räknade bort vikten av 
det kvarvarande bränslet, vilket var 
”full tank” så vägde min båt närmare 
70 kg för lite mot för vad den gjort här 
hemma i Sverige. Gång på gång på 
gång... Den var nästan för lätt även fast 
den hade bränsle i tanken.

Väger man för lite blir man diskad. 
Så detta problem adresserades direkt 
på morgonen, jag pratade med täv-
lingsledningen och vi fick tillstånd att 
väga båtarna på morgonen för vågen 
var lagad, tiden var ändå inte ett pro-
blem för dom misstänkte att vi skulle 
behöva skjuta fram starten på grund 
av mötet dom skulle hålla. Vilket möte 
frågade jag såklart. Jo vi måste dis-
skutera om vi kan släppa ut er. Det 
blåser rätt mycket. Min reaktion lät 
inte vänta på sig, man kan säga att jag 
formligen tappade hakan. Eftersom att 
vi bara varit vid hotellet och inte ute på 
piren så hade vi inte speciellt bra koll 
på hur mycket det blåste. Visst, det 
blåser säger jag, men inte så pass att 
vi inte skulle klara av att ta oss runt. 
Helt omöjligt att vi inte skulle få köra 
tyckte jag!

Tävlingsledningen försvann till sitt 
möte och vi började med att väga bå-
tarna, vilket var helt förkastligt för att 
vågen pajade direkt. Jag frågade kran-
föraren hur mycket det blåste och fick 
till svar 11-12 m/s. Okej, det är rätt bra, 
men i min värld helt okej. För h-vete 
jag åkte väl till England för att få köra 
i sjö?

Det blev en lång väntan i depån, ingen 
i tävlingsledningen gick att få tag på 
och dessutom hade UK teamen mors-
kat på sig och börja kallat detta för 
deras väder, och att vi hade vår chans 
igår på det platta. För visst är det väl 
så att skandinaver inte kan åka i stök 
och bök?

Nu vet jag att dom bara försökte psyka 
oss, kanske även med glimten i ögat 
men det var för mig fel dag. Jag hade 
väldigt svårt att acceptera att vi kanske 
jobbat helt förgäves med detta, och då 
menar jag med allt. Alla förberedel-
ser, den ändlösa sponsorjakten, den 
oändligt långa resan till England, ja 
hela paketet. Inte minst alla pengar vi 
spenderat.
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Beslutet att tanka i mer bränsle som 
barlast togs även vid den här tidpunk-
ten. Jag minns inte vad folk valde att 
göra. Jag gick out of the box rejält och 
dunkade i 80 liter mer bränsle. Risken 
för att det skulle blåsa upp mera var 
överhängande.

Rivaliteten och ilskan i depån sud-
dades snabbt ut då Odette från Team 
Priestley kom till mig och sa att det är 
bara 20 minuter till start och ingen går 
att nå, inte ens på telefon eller VHF. 
Förtvivlan är ett ord som beskriver 
dessa känslor rätt väl. Tänk er om båda 
tävlingarna blivit inställda.

När väl tävlingsledningen dyker upp så 
kan vi förare och navigatörer närmast 
liknas vid en lynchmobb.

För mig är det helt oacceptabelt att be 
samtliga team göra sig klara för sjö-
sättning och sedan lämna dem timmar 
i depån. Utan ett uns av information 
eller en person att kontakta. Så här i 
efterhand förstår jag att det inte var ett 
enkelt beslut att fatta.

Loppet var inte inställt... ännu. Dom 
ville ha två representanter från båda 
länderna att åka ut i masterbåten till-
sammans med tävlingsledaren. Jag 
anmälde mig blixtsnabbt och Odette 
som jag tidigare nämnt anmälde sig 
också. Det kändes riktigt bra då jag 
vet att hon är tuff. Hon har navigerat 
åt sin man Mark i många år och han 
lättar inte på foten i onödan. Innan vi 
gick till båten så erkände tävlingsled-
ningen att det kanske inte var rådande 
förhållanden som var största proble-
met. Även om det blåste och var hög 
sjö så pratades det om att vindarna 
skulle öka upp emot 16–17 m/s inom 
närmsta timmen. Lägger man se-
dan till konsekvenserna av tidvattnet 

som då skulle rusa ut samtidigt så får 
man förhållanden som kanske inte är 
mänskliga. Mänskliga för mig svarade 
jag lite snabbt med glimten i ögat. Jag 
hade tagit rätt beslut när jag lade i mer 
bränsle som barlast.

Båten vi skulle åka ut i var en 27-fots 
sportbåt. När jag klättrade ned för ste-
gen för att komma till bryggan där bå-
ten skulle hämta oss började jag förstå 
allvaret. Jag var nu längst ut på piren 
och såg vad som började likna ett in-
ferno där ute. Jag ansåg båten vi skulle 
ut i som rätt sjöduglig men vi hade fak-
tiskt problem att ta oss utanför pirarna 
i tomgångsfart. Vår kära tävlingsledare 
hon skrek som en operasångare redan 
innan grabbarna vid spakarna på den-
na 27-fotare börjat bråka upp båten i 
plan. Grabbarna fick fart på skorven 
och upp ur vattnet kom vi, i alla me-
ningar.  Det kändes nog värre för mig 
än vad det var för när vi väl fått lite fart 
så fick man en bättre blick över hur ha-
vet rörde sig och vilka intentioner det 
hade. Vi blev väldigt blöta under den 
här turen för båten tuggade ibland lika 
mycket under vattnet som ovan vatt-
net. Jag skämtade med vår tävlingsle-
dare om att det gick för sakta men hon 
höll inte med, men alla ombord visste 
att det var dagens sanning.

Det är väldigt svårt att uppskatta höj-
den på vågor, eller jag har inga pro-
blem med det men man märker snabbt 
då man pratar med folk från olika håll 
och kanter att uppfattningarna går 
snabbt isär. Där jag tycker att är 1,5 
meter sjö kan någon annan tycka att 
det är 2,5-3 meter sjö. Men för att ge 
en ärlig uppskattning så skulle jag gis-
sa att vi pratar om 1,5 meter konstant 
sjö och några väl utvalda mördarvågor 
på närmare 2 meter. Här hittade jag 
ett lugn inom mig, även om det hop-
pade, studsade, slog och sjöade vatten 
på oss. I min värld, och enligt mitt facit 
så var det här fullt körbart. Jag visste 
att det går att åka riktigt fort i den här 
sjön men i vissa partier bör man kan-
ske tänka till en eller två gånger.

Efter diskussion med tävlingsledning-
en och räddningsteamet så beslutades 
det att vi skulle få starta, men ett var-
ningens finger höjdes och dom ville 
att vi skulle köra med ”insidan”. Täv-
lingen skulle blåsas av om olyckan var 
framme.

Jag meddelade mina svenska kollegor 
att det var fullt körbart, bara att spän-
na bältet lite extra och kasta ut njuren. 
Jag såg oro i allas ögon, oavsett natio-
nalitet eller roll i teamen. Alla var in-
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nerst inne lite oroliga över infernot där 
ute, själv log jag bara inombords. Eller 
var det bara falska leenden?

Tävlingsledningen valde även att star-
ta de mindre båtarna, både jag och 
Odette hade avrått dem från att göra 
det men jag antar att de ville prova. 
För oss skapade detta en ännu större 
försening och den innebar att det skul-
le bli värre där ute.
De mindre båtarna körde 2-3 varv inn-
an tävlingsledningen bröt. Nu råkade 
dom bryta för att de tycktes höra över 
en sprakande VHF att någon slagit 
runt. Vilket inte var sant.
Det var ändå bara en tidsfråga innan 
någon verkligen skulle ha gjort det så 
det var ett klokt beslut, och för oss på 
land passade det som handen i hand-
sken. Vi var redo att kriga.

Vi blev informerade just innan vi hop-
pade in i båtarna att masterbåten hade 
bytts ut. 27-fots båten var nu för liten 
för att ta sig ut i sjön och hålla närmare 
30 knop för att starta oss. Nu var det 
en 43-foots Sunseeker som skulle age-
ra masterbåt. Minns att jag tänkte för 
mig själv 27, 30, 40, 50-fots båt. Ja ja, 
jag ska klara det är i min 23-fots båt 
med bravur. Sedan slängde jag igen 
cockpitluckan och taxade ut efter den 
stora Sunseekern.

Enligt schemat så skulle vi köra ett 
paradvarv för att visa upp oss. Alla 
teamen protesterade mot det. Anled-
ningen är enkel. Ska vi köra i krypfart 

för att visa upp oss kommer vi alla vara 
dyngsura och blöta, vilket vi ändå un-
der racet kommer att bli. Men att sitta 
10-15 minuter i voltområdet genom 
blöt och vänta på start samtidigt som 
alla rutor immar igen… Nej vi ville gär-
na slippa det.

Alla båtar taxade efter Sunseekern och 
när vi tagit oss utanför pirarna så gick 
alla upp i plan. Så här långt gick allt bra, 
men nu fick man verkligen se sjön även 
om den plöjdes ned av masterbåten så 
var den respektabel. Lite kaos vart det 
då vi på vår GPS ser att vi passerar volt-
området och går mot en av rundning-
arna. Vi följer alltså banan. Blev det 
alltså ett paradvarv, eller vad händer? 
Alla följde dock snällt med och vi var 
efter mycket bråk med havet äntligen 
tillbaks till voltområdet, dyngsura och 
lite smått irriterade. 
Vi fick senare veta att det var ett trä-
ningsvarv vi kört. Det stod på schemat 
så vi kan väl inte göra mer än att accep-
tera att vi förhandlade inte hela vägen 
fram.

Starten var enligt min mening ett kaos 
men under rådande förhållanden kan 
man inte klaga. Största problemet för 
mig var att masterbåten skulle åka på 
vänster sida. Hemma i Sverige kör vi 
nästan uteslutande på höger sida. Ett 
annat stort problem var att man inte 
såg masterbåten när man var längst 
ned i vågdalarna. Inte heller de andra 
tävlingsbåtarna.

Masterbåten började röra på sig och 
alla hakade på. Min största oro för 
stunden var sikten framåt då vi skulle 
plana och även åka 30 knop som man 
oftast gör i starten. Sikten blir inte bra, 
man hoppar och far, hamnar långt ned 
i vågdalar, eller med fören ståendes 
rakt upp. Man kan helt enkelt säga så 
här, båtarna funkar inte i dom farterna. 

Inte när sjön blir så här hög, då finns 
det bara en lösning och det är balans 
och fart. Starten var långsam. Master-
båten kom inte upp i 30 knop jag gis-
sar att det sjöade för hårt och dom var 
kanske inte lika ivriga som vi då det 
kom till punkten att riskera både liv 
och båt för att få genomföra den här 
tävlingen. Så kom då grönflaggan och 
starten var ett faktum. Jag har ingen 
större koll på hur alla startade men 
några båtar var i linje.

Vi fick en bra start. Vi såg ingen men 
jag antog att alla tog det som vi, lite 
lugnt i början då tävlingsledningen 
bad oss göra det. Vi accelererade hela 
tiden för det kändes ju fortfarande be-
kvämt. Detta var inte min grundplan, 
jag hade inte tänkt ligga och dra, jag 
ville se vad UK teamen hade att ge, 
känna av dom lite.

Det ändrades ganska snabbt, 30 sek-
under efter att starten gått så form-
ligen flyger Mark och Odette (V-16) 
om oss, hela fältet såg ut att stå stilla 
medans dom gjorde dryga 60 knop.  
Jag minns att jag sa till Oskar ”Okej, 
ska dom hålla på sådär får dom fan 
köra själv, dom kommer slå runt inn-
an vi är ens framme vid första rund-
ningen och racet kommer bli avblåst.” 
Meningen hinner jag precis avsluta 
innan vi från första parkett får bevitt-
na världsrekord i höjdhopp med en V-
24:a, jag lovar och svär att det är det 
värsta jag i modern tid sett. Inte bara i 
V-24 kategorin utan i kategorin båtar 
under 40 fot. Nu gick som tur var allt 
bra och dom fortsatte att ånga på. Vi 
hade också fått upp farten.

Jag var i ärlighetens namn inte speci-
ellt orolig om huruvida vi skulle hinna 
i kapp dom, vi skulle åka 13 varv på 
denna ”stormbana” som tävlingsled-
ningen lagt åt oss, och jag hade ju inte 
ens börjat gasa. Men något saknades, 
V-16 var riktigt långt fram tack vare 
deras kamikaze-start och vi var en-
samma. Vi lättade lite på gasen i hopp 
om att Guernseyteamet (V-8) skulle 
dyka upp. Dom skulle ju enligt sägen 
vara riktigt vassa på det här med sjö. 
Mycket riktigt, efter ett tag kommer 
dom hoppandes så vi tar rygg på dom. 
Dom åker riktigt bra och jag märker 
att vi tar in mer och mer på V-16 med 
dom som dragplåster. Efter fyra varv 
så var vi båda ikapp V-16 och i dess 
kölvatten. Jag säger till Oskar något i 
stil med ”Fan vad sakta dom kör, var-
för ligger vi här Oskar?”
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Vi byter spår och gör en rejäl tempoök-
ning. Men samtidigt som V-8 just pas-
serat V-16 och vi ligger mellan dom två 
i vattensprutet strax efter så dyker V-8 
rejält. Båten ändrar kurs under vattnet 
och jag inser att vi kommer att köra 
över dom. En rejäl undanmanöver 
senare så var vi i det fria och dom var 
borta för stunden. Det var bara 40-50 
meter upp till V-16 och nu började det 
kännas riktigt bra.

Vi valde att inte stanna för att assistera 
av den enkla anledningen att det fanns 
en drös med båtar bakom oss. Skulle 
vi i denna sjö slå av för att vända så 
fanns risken att bli påkörda. Nu körde 
V-8 vidare och alla såg dom eftersom 
dom egentligen aldrig gick ur plan. 
Det finns en bildserie på dyket, man 
ser riktigt tydligt hur nära det var. Det 
som däremot inte syns är vår båt och 
var vi var, men mitt i vattensprutet 
bakom V-8 så låg vi och jagade. Jag är 
väldigt tacksam att alla lyckades und-
vika en kollision i den situationen.

Vår tempoväxling visade sig vara rätt 
hög, vi passerade V-16 med mycket hö-
gre fart och riktigt bra flyt. Men sam-
tidigt som vi kopplade ett grepp om 
första platsen så tappade vi lite andra 
detaljer. Det första som valde att ge 
upp på oss var vår intercom och utan 
den är det svårt att hålla en bra kom-
munikation. Den gav helt sonika upp 
för vi hade fått för mycket vatten över 
oss, trots att detta är stängda cockpit-
båtar blir man blöt då det går djupt i 
långsamma farter.

Att vi hade försämrad kommunikation 
kunde vi lösa, att Oskars alla tejpbitar 
över antalet varv var bortspolade var 
lite värre. Jag bad Oskar försöka hålla 
räkningen och med det sagt så fortsat-
te vi att formligen ånga på.

Jag tror att jag idag förstår vad som 
menas med att en golfare är i zonen, 
lite av den känslan får jag då jag tän-
ker tillbaks på denna tävling och vår 
insats. Faktum är att sjön och vin-
den bara ökade och det gjorde även 
vår fart och vårt flyt. Känslan är svår 
att beskriva, en känsla av odödlighet 
blandat med ett flyt som än idag kan 
få det att tåras i mina ögon, vi blev 
dock snabbt påminda om vår dödlig-
het då det hördes ett enormt pysljud i 
cockpiten. Jag räknade snabbt ut vad 
det var. Alla stängda båtar har med 
sig andningsluft om olyckan skulle 
vara framme och man behöver kunna 

andas då cockpiten blir 
vattenfylld. Någon av 
våra tuber hade kastat in 
handduken och gett upp. 
”Någon av tuberna läck-
er, jag hoppas att det är 
min.” sade jag till Oskar.

Många kanske skulle ha 
stannat men jag valde att 
fortsätta och Oskar var 
med på noterna. Jag var 
nämligen inte orolig över 
att vi skulle krascha eller 
dylikt. Jag var i mitt element som jag 
kan beräkna och analysera. Vi skulle 
helt enkelt inte fela, vi skulle gå i mål.

Kort där efteråt så hoppade lite mäta-
re och diverse krimskrams lös, Oskar 
skrek till mig att vi hade tappat olje-
trycket. Mitt hjärta stannade tills jag 
såg att det bara vara själva mätaren 
som hängde och dinglade i kablarna 
under instrumentpanelen.

Det är väldigt svårt att beskriva hur 
mycket stryk besättningen får under 
en tävling 
med dessa 
f ö r h å l l a n -
den, men jag 
minns att jag 
räknade till 
10 blackouts 
och dom flesta 
kom i kurvor-
na när man 
mötte sjö och 
ofta landade 
på fribordet, 
nästan omöjligt att undvika då du har 
relativt låg fart och kliver över vågor 
som är mellan 2,5 – 3 meter höga samt 
en sidvind på 16-17 m/s. Ja ni läste 
rätt, tävlingsledningen hade haft rätt 
allt ökade, vind och vågor.

Det är svårt att berätta detta samman-
hängande i efterhand men man minns 
vissa bitar mer än andra. Vi hade nu 
kört kanske hälften av våra varv och 
dom som låg sist i fältet hade vi varvat. 
Nu var vi ju inte ett så stort startfält 
men jag förstod att vi ångade på bra. 
Dock var jag lite osäker på vår place-
ring då det var omöjligt att se mer än 
bara ut igenom rutan fram där defros-
tern flåsade. Resten hade immat igen. 
Men känslan sa att vi var först.

Vid det här laget så upplevde jag Os-
kar som lite desorienterad, han påstod 
att vi hade gått i mål och att vi kunde 

åka in till hamnen, det följdes av en 
diskussion som inte behöver återges 
här men eftersom jag själv hade dålig 
koll så vart det lite av ett dödläge. Men 
jag funderade medans vi åkte lugnare 
tempo och diskuterade med Oskar. Till 
slut så såg jag båtar gå ut på nytt varv, 
båtar vi var på väg ikapp. Det kunde 
bara betyda att vi skulle fortsätta för vi 
låg ju först enligt våra uträkningar. Vi 
hade ju till och med varvat folk.

Samtalet med Oskar i det lugnare tem-
pot när vi löste problemet angående 

huruvida vi var klara eller hade fler 
varv att köra hade gjort susen. Han var 
sig själv igen och bad mig blåsa på, han 
styrde mig rätt till varje boj och rund-
ning. Skön känsla, min wingman var 
tillbaks.

Någonstans halvvägs in i racet så ut-
vecklade jag en ny taktik för att und-
vika dom hårda smällarna vid rund-
ningarna när vi tvingades att landa 
på friborden. Jag vet inte hur jag kom 
fram till att trimma in och bara dyka 
rakt igenom dom 2-3 elaka vågorna 
som hamrade oss gång på gång skulle 
vara lösningen, men jag tror att det 
var det. Slippa dom smällarna vid alla 
rundningar hjälpte mig nog att orka 
hela tävlingen igenom, i samma höga 
om inte ökande tempo.

Vi fortsatte pusha så hårt som det bara 
gick, när vi varvade V-16 som då låg på 
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tredje plats så började jag inse att vi 
körde riktigt riktigt bra, inte bara fort 
och säkert utan även på ett sätt som 
gjorde så både jag och Oskar orkade. 
Vår största fiende just nu var då tvåan, 
och det var sonen till Mark och Odette, 
Daniel som körde en V-24:a med num-
mer V-17. Men det var inte bara glädje, 
det gjorde ont in i själen då jag insåg 
att vi till och med varvat min bror Mi-
kael och hans navigatör Markus (V-
254) jag förstod att något var fel för 
dom hade haft riktigt bra häng på oss 
tidigare och dom hade stundtals legat 
tvåa. Den avslitna vingspetsen vi näs-
tan körde över gav mig en varnings-
flagg att dom kanske hade problem. 
Jag visste att det var deras baserat på 
färgen.
Även om våra största konkurrenter 
kanske mer eller mindre var ute ur 
leken kunde jag ändå inte slappna av, 
jag visste att Daniel låg och jagade med 
V-17. Och medtanke på vem han mest 
troligt brås på, både sin tokiga mor och 
far så drog jag slutsatsen att man inte 
kunde räkna bort honom.

Vid det här laget hade sjön ökat till 
löjliga proportioner jämfört med våra 
små båtar. Alla hade nog förstått det, 
men som jag tidigare berättade så var 
jag i zonen och allt flöt på. Droppen 
för Oskar var nog när han insåg att 
bultarna till hans stol hade gått av och 
han mer eller mindre låg och studsade 
omkring löst i båten, ena bältet hade 
till och med krokat av sig själv. Man 
kan väl säga som så att jag fick en min-
dre utskällning om att det var dags att 
backa av och bara köra hem det här, 
vi hade väl 2-3 varv kvar då men ska 
sanningen fram så hade vi ingen aning, 
det kanske var därför jag låg på som 
jag gjorde förutom rädslan för att V-17 
eller någon annan skulle hinna ikapp.

Jag lyssnade självklart på Oskar, vi 
är ett team och man är två i båten. Vi 
hade stora problem att se någon mål-
flagga, det var sagt att den skulle vara 
på piren som är 7-8 meter hög. Addera 
sedan sidorutor som var helt igenim-

made på det. Vi såg tillslut målflaggan 
på Sunseekern och segern var ett fak-
tum, det fanns inga andra båtar här, 
bara vi. Den mer övergripande känslan 
var nog att vi faktiskt tagit oss i mål.

Känslorna exploderade såklart, jag och 
Oskar skrek oss hesa redan innan vi 
fått ta målflaggan från killarna i Sun-
seekern för att köra parad in i ham-
nen. Men åter igen lät dramatiken 
inte vänta på sig. När vi puttrade in 
mot hamnen så gled Mikael och Mar-
kus upp bredvid oss och gav tummen 
upp och applåderade oss, vi ser då 
att vingspetsen mycket riktigt saknas 
men mer oroväckade var vad som vid 
det tillfället såg ut som ett stort svart 
gapande hål rakt i fribordet på båten 
under vingen. Vi vinkade och skrek, 
dom fattade vinken och gasade på för 
att snabbt ta sig till kranen. Men innan 
Mikael drog i väg tog han loss ratten 
och visade oss, den hade gått av på 2 av 
3 ekrar och satt endast med en skruv 
mot snap-off navet. Då förstod jag vad 
som hade hindrat dom från en eventu-
ell andra eller tredje plats.

Det visade sig senare att ytterlami-
natet blivit bortryckt av vattnet som 
trängt in i det sår som vingen lämnade 
efter sig. Ett varv till och dom kanske 
hade sjunkit.

Men dom var inte ensamma om att ha 
problem, dom tog sig trots allt i mål 
på en fjärdeplats, resten av alla båtar 
hade brutit.

Jag var otroligt ledsen över att Mikael 
och Markus fått problem och blivit rå-
nade på en fin placering, detta är gi-
vetvis något jag bara kan sia om men 
jag känner grabbarna och jag siar inte 
om jag ska vara ärlig, jag VET att dom 
hade fått pallplacering. Så ni kanske 
förstår att det blev en riktig mix av 
känslor samtidigt som vi puttrade in 
mot hamnen, förbi piren där alla män-
niskor stod och vinkade och tjoade.
När vi kom in i hamnen och såg mer 
människor, och andra tävlingsteam 

från andra klasser stå och vinka och 
tjoa så tog euforin och glädjen över, jag 
började skaka. När vi kom till bryggan 
där kranen väntade så gjorde jag något 
som jag aldrig gjort, jag steg ur båten 
och likt en zombie klättrade jag uppför 
stegen för att mötas inte bara av vårt 
fantastiska team, min pappa, Mikael 
och Markus utan också flertalet män-
niskor, allt från fiskare till racers som 
ville ta i hand och ge mig en ryggdunk. 
Som tur var Oskar mer samlad än jag 
vid det här laget så han tog hand om 
båten. Men väl där uppe på kajen så 
sjönk allt in, då jag fick krama mitt 
team och verkligen förstå att vi lyck-
ats. Jag kan inte minnas senast när jag 
grät av lycka. Prisutdelningen skedde 
direkt, med skumpa, kransar och hela 
baletten. Det är lite svårt att återge allt 
man kände och hur det faktiskt var att 
vara på plats. Allt förstärks eftersom 
att vi blev så bra kompisar med alla, 
andra teamen, alla som jobbade med 
tävlingen, till och med hamnens lokala 
tomte.

Jag kommer att minnas det här för 
resten av livet även om vi har fler täv-
lingar och fler mästerskap att köra om 
i framtiden. Det jag är mest säker på 
är dock att det är inte själva känslorna 
från vinsten som väger tyngst utan den 
totala upplevelsen tillsammans med 
vårt team samt våra svenska och eng-
elska medtävlande.

Allt detta hade varit omöjligt om det 
inte vore för alla fina människor som 
ställer upp. Allt från föräldrar, mor-
bröder, kompisar, sambos och sponso-
rer. Det här var helt klart mitt år när 
det kommer till mästerskap, nästa år 
kanske det är Mikael och Markus tur. 

Europamästerskapet går av stapeln i 
Sverige nästa år, nämligen i Smögen 
och då kommer vi att fajtas om nya 
framgångar och titlar.

Jag vill tacka er alla som tog er tid att 
läsa min berättelse samt Jaije som gav 
mig tillfället att skriva och få den pu-
blicerad.

Peter Johansson #58
facebook.com/TeamJohanssonOff-
shoreRacing

Bilder: Timothy Tapping, Dave Or-
minston, Team Johansson



Filip Roms (12) ja Sami Seliö (11). Vakaasti kohti vuotta 2014. Kuva otettu Ukrainan kisa-
viikonloppuna ajetusta President Cup Match Racesta.

Menneellä kaudella Filip
Romsin meno F1-sarjassa
parani, kun taas siskonsa 
Sandra palasi välivuosiltaan
GT-30 -luokkaan menestyk-
sekkäästi.

suorilla jouduin pitämään sitä toisella kädellä 
kiinni, Filip kertoi.

Ukrainan kisaviikonlopun kruunasi sunnun-
taina ajettu President Cup Match Race. Kyseessä 
oli kahden F1-veneen pudotusajo, jossa Filip sai 
heti vastaansa tallikaverinsa, ja kilpailu päättyi 
ensimmäiselle kierrokselle

MM-pisteitä Kiinasta
Takarivistä startannut Filip ajoi Liuzhoussa hie-
non kilpailun, sijoittui yhdeksänneksi ja nappa-
si kauden ensimmäiset MM-pisteet. Filip tais-
teli koko kisan ajan Team Abu Dhabin Ahmed 

SANDRA ROMS

Luokka SJ-15:
2003 SM 4
2004 SM 2
2005 SM 1

Luokka T400:
2006 SM 4
2007 SM 4
2008 EM 3
2009 SM 2
2010 SM 2

Luokka GT-30:
2013 Sipoonranta
SM-osakilpailu 1

FILIP ROMS

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

Safirolla vauhtia koti- ja ulkomaisilla vesillä

Vauhti kasvussa
F1-kauden ensimmäinen osakilpailu ajettiin 
Brazilissa, Brasilian pääkaupungissa. Aika-ajot 
sujuivat kilpailutauon jälkeen hyvin, mutta var-
sinaisen kisan loppukierroksilla kävi huonosti. 
Filipin ohittaessa Norjan Pal Virik Nilseniä ve-
ne pyörähti ympäri liian tiukassa käännöksessä.

Kiovan kilpailu oli virheetön ja Filip nousi-
kin kilpailun aikana sijalta 17 sijalle 12, huo-
limatta omia aikojaan aukeilleesta ohjaamon 
suojakuvusta.

– Sain vettä ohjaamoon, joten tuulilasi huur-
tui vähän väliä ja se haitaten näkyvyyttä. Pitkillä 

Filip Roms F1 Powerboat Official

Kauden päätöskisassa Sharjahissa Filip ajoi uransa parhaan aika-ajon.Suomen F1-kuljettajat Filip Roms ja Sami 
Seliö aurinkoisissa varikkotunnelmissa.

Sandra vauhdissa Sipoonrannan aurinkoisessa kisassa. Lähtöpaikan tyyntä. Kilvan alettua paineltiin kovassa allokossa.

Al Hamelia vastaan, voittaen lopulta kokeneen 
kilpailijan.

– Al Hamelin lyöminen jätti hienon fiiliksen, 
Filip iloitsi heti maaliin saavuttuaan.

Qatarin ja Abu Dhabin kisamenestys
Qatarin Dohassa Filip ajoi F1-uransa parhaan 
tuloksen sijoittuen lopputuloksissa kuudenneksi.

– Varamoottorilla ajettu kisa meni huonoh-
kon kiihdytyksen jälkeen hyvin. Kun huomasin, 
että vauhtini riittää ja ajo tuntui hyvältä niin an-
noin mennä vaan. Kuudes sija tuntuu aika mu-
kavalta, Roms iloitsi kisan jälkeen.

Abu Dhabissa Filip ajoi kahdeksanneksi ja 
nousi yhteispisteissä ensimmäisen kerran ural-
laan kymmenen parhaan joukkoon.

– Kisa meni hienosti ja uusi moottori toimi 
hyvin. Kävinkin koko kisan ajan tiukkaa taistelua 
seitsemännestä sijasta Terry Rinkeriä vastaan, jo-
ka kokeneena kuljettajana osasi peittää hyvin, 
eikä ohitukseen ollut mahdollisuutta.

Filip ajoi kauden päätöskisassa Sharjahis-
sa uransa parhaan aika-ajon. Seitsemänneksi 
nopein aika olisi oikeuttanut hyvään lähtöpaik-
kaan. Sami Seliön rikottua kalustonsa aika-
ajossa, Filip kuitenkin luovutti kalustonsa Sa-
min käyttöön.

– Sami taisteli mestaruudesta ja se meni kai-
ken edelle. Uusia mahdollisuuksia tulee vielä. 
Taakseni jäi kovia ja kokeneita kuskeja, joten 
tästä on hyvä katsoa kohti tulevaisuutta.” Filip 
tuumaili kisan jälkeen.

Sandra Romsin kausi GT-30:ssa
Sandra teki paluun Suomen kilparadoille kau-
den viimeisessä, elokuussa ajetussa Sipoon-
rannan kilpailussa. Sipoonranta tarjosi kilpai-
lulle hienot puitteet ja Water Festival-tapahtuma 
houkutteli paikalle runsaasti katsojia.

GT-30 -luokan kilpailussa ajettiin aika-ajot 
ja kolme kilpailuerää. Sandran aika-ajokierros 
onnistui hyvin ja aika oikeutti paalupaikkaan 
ensimmäiseen lähtöön. Sandra ehti johtaa en-
simmäistä erää vajaat pari kierrosta ennen kuin 

kone tuntemattomasta syystä sammui. Kone kui-
tenkin starttasi uudelleen ja Sandra ajoi maaliin 
toisena Patrick Klintin jälkeen.

Toisessa erässä hän oli jälleen toinen Tuukka 
Lehtosen (2013 GT-30 EM 1 ja MM 2) ottaessa 
erävoiton. Viimeisessä erässä Sandra ampaisi 
heti lähdössä kärkeen ja otti erävoiton. Kerätyt 
1000 pistettä riittivät nostamaan Sandran osa-
kilpailuvoittoon!

– Rata oli hyvin rakennettu, löytyi sekä pit-
kää että lyhyttä suoraa ja tiukkoja käännök-
siä sekä oikealle että vasemmalle. Satama-
alueelle muodostui isoa aallokkoa ja välillä 

meno oli aika möykkyistä. Isoja mustelmia tuli 
ympäri kroppaa, summasi Sandra kilpailun 
jälkeen. 

Safiro racing kiittää kaikkia koti- ja ulkomai-
sia sponsoreita, yhteistyökumppaneita ja kan-
nattajiaan, teitte jälleen yhden kilpailukauden 
mahdolliseksi!

Kuvat: MadCroC teaM, ja teaM SaFIro
teKStI: Sandra roMS ja PenttI nyholM (taItto)

lInKIt: www.SaFIroraCIng.CoM
www.FaCebooK.CoM/PageS/SaFIro-boatraCIng-teaM

www.F1h2o.CoM
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Menneellä kaudella Filip
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parani, kun taas siskonsa 
Sandra palasi välivuosiltaan
GT-30 -luokkaan menestyk-
sekkäästi.
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SANDRA ROMS

Luokka SJ-15:
2003 SM 4
2004 SM 2
2005 SM 1

Luokka T400:
2006 SM 4
2007 SM 4
2008 EM 3
2009 SM 2
2010 SM 2

Luokka GT-30:
2013 Sipoonranta
SM-osakilpailu 1

FILIP ROMS

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

Safirolla vauhtia koti- ja ulkomaisilla vesillä
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Toisessa erässä hän oli jälleen toinen Tuukka 
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erävoiton. Viimeisessä erässä Sandra ampaisi 
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siä sekä oikealle että vasemmalle. Satama-
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TG-Special Cup 2014
Kesällä 2013 ajettiin Itä-Uudenmaan 
saaristossa ensimmäinen TG-Special 
Cup. Sarja oli menestys heti ensimmäi-
sestä kaudesta lähtien. Järjestäjä halu-
aakin alkuun kiittää kaikkia mukana 
olleita kuljettajia, tiimejä, järjestäjiä ja 
tukijoita onnistuneesta kisakaudesta!
Mukana oli kahdeksan ( 8 ) venekun-
taa ja yhteensä 11 kuljettajaa. Kilpailut 
olivat tiukkoja ja joka kisassa nähtiin 
rehtiä kilvanajoa sijoituksista. Sar-
jan tasaisuutta kuvaa se että kauden 
kolmessa viimeisessä kilpailussa oli 
kaikissa eri voittajat. TG-Cup:in voit-
to ratkesikin vasta päätöskilpailussa, 
joka ajettiin elokuun 2013 loppupuo-
lella Sipoonrannassa. Historiallisen 
ensimmäisen Cup voiton vei lopulta 
koko kauden tasaisesti ajannut  #2 Ju-
lius Fuchs.

Kauden päätöskilpailussa saimme 
myös vastauksen varikoilla paljon 
puhuttuun kysymykseen, pärjääkö 
4-tahtikoneella 2-tahtikoneita vas-
taan? Vastauksen meille antoi #99 Ted 
Sandström, joka oli ainoa 4-tahtiko-
neella ajanut kuljettaja. Ted nappasi 
kauden päätöskilpailun voiton ja sijoi-
tui Cup pisteissä toiseksi.
Kauden aikana nähtiinkin eri kalus-
toilla vauhdin lisääntymistä tasaisesti 
kohti kärkeä, joten kaudella 2014 on 
varmasti luvassa vieläkin tiukempaa 
kilpailua.

Mikä on TG-Special Cup
TG-Special Cup on Itä-Uudenmaan 
saaristossa ajettava kilpavenesarja. 
Kilpailut ajetaan ns. kyläkisojen yhte-
ydessä. 

TG-Cup:iin hyväksytään ainostaan 
TG-Special mallinen kilpavene, jonka 
voimanlähteenä on max 15hv. sarja-

valmisteinen perämoottori. Moottori 
voi olla sekä 2 tai 4-tahtinen. Mootto-
ria saa virittää, mutta sen on ulkoisesti 
oltava alkuperäisen näköinen, muuta-
maa poikkeusta lukuunottamatta. 
Sarjan tarkoituksena on luoda kustan-
nuksiltaan edullinen ja hyvä harjoitte-
lualusta nuoremmille kuljettajille sekä 
mukava kilpailukokemus myös vähän 
varttuneimmille kuljettajille ja kaveri-
porukoille.

Kilpailusarja koostuu eri osakilpailus-
ta, joista kilpailujen tulokset lasketaan 
TG-Cup loppupisteisiin. Pisteet ovat 
sidottu kilpailunumeroon ei kuljetta-
jaan. Tämä mahdollistaa eri kuljetta-
jien ajamisen samalla kalustolla eri 
kilpailuissa. Tämä tarjoaakin oivalli-
sen mahdollisuuden esim. kaveriporu-
koille tai yritysporukoille tulla mukaan 
kilpailemaan useamman kuljettajan 
voimin. 
TG -Specialilla on takana pitkä ja hie-
no historia ja tämä sarja ei ole veneen 
ensimmäinen Cup muotoinen kilpa-
sarja. 

TG-Special historia
TG-Special on Tage Gustafsonin suun-
nittelema ja veneitä on valmistettu 
satoja vuosina 1972-2003. Kaudel-
le 2013 tuotettiin Frese Gustafsonin 
avustuksella 9 uutta TG-Special ve-
nettä. 70-luvulla veneellä ajettiin ASA  
Junior Cup ja 80-luvulla erittäin suo-
sittu 25 Hv Cup, johon osallistui liki 20 
kilpailijaa ja TG-Special oli nopeudes-
saan omassa luokassa. Viimeksi mai-
nitusta sarjasta ovat aloittaneet monet 
suurempien luokkien Euroopan- ja 
Maailmanmestarit.

Mikäli olet kiinnostunut, saat lisä in-
foa sivuilta www.norrkullaloppet.fi/

tg-cup. Voit myös seurata meitä Face-
book sivuilla 
www.facebook.com/TGspecialCup. 

Lisätietoa antavat myös: Jan Berg-
ström 044-2628759 tai Dick Lund-
mark 0400-616935 

TG- Special Cup kilpailukausi 
2014
Valmistelut kautta 2014 varten ovat jo 
täydessä vauhdissa sekä järjestäjien 
että tiimien osalta. Kaudesta 2014 on 
luvassa erittäin kovatasoinen TG-Spe-
cial Cup. Kalenterissa on 6-osakilpai-
lua ja uusia kuljettajia on jo ilmoittau-
tunut mukaan. Näistä mainittakoon 
Mikael Hindsberg, Alexander Lindèn 
ja veljekset Lundmark, jotka kisaavat 
ensikaudella omalla kalustollaan. Li-
säksi on huhuja myös muista uusista 
venekunnista ensikaudelle. On täysin 
mahdollista että ensikaudella näemme 
jopa 15 tiimiä taistelemassa TG-Spe-
cial Cup 2014 voitosta. Sarjan nopea 
ja suuri suosio onkin ollut pienoinen 
yllätys järjestäjäorganisaatiolle, toki 
positiivinen sellainen.

TG-Cup ja Norrkullaloppet yhdis-
tävät voimanssa kaudelle 2014
TG-Special Cup ja Norrkullaloppet 
kilpailun järjestäjät ovat yhdistäneen 
voimansa kaudelle 2014. Tämä an-
taa paremman pohjan järjestelyille ja 
Norrkullaloppet osakilpailusta tulee-
kin tämän myötä TG-Special Cup:in 
kotikisa. Kilpailussa on myös tarkoi-
tuksena ajaa kaksi osakilpailulähtöä 
luoden todellisen moottorijuhlan ky-
seiselle kisaviikonlopulle. Norrkulla-
loppet ajetaan Norrkullalandet saaren 
edustalla Sipoon saaristossa. Lisätie-
toja kilpailusta saat osoitteessa: www.
norrkullaloppet.fi
Lisäksi TG-Special Cup työskentelee lä-
heisesti myös muiden osakilpailujärjes-
täjien kanssa näistä mainitakoon myös 
Kitöloppet (www.kitoloppet.fi) Suo-
men vanhin edelleen ajettava mootto-
rivenekilpailu, joka voidaan hyvinkin 
myös sanoa TG-Cup:in toiseksi kotiki-
saksi. Toki muita kilpailuja ja järjestä-
jiä unohtamatta. 

TG-Cup on myös vahvasti yhteistyössä 
suositun Marino Swing Cup järjestä-
jien kanssa, jolla pyritään kisaviikon-
loppuina luomaan yhdessä yleisölle 
ja kilpailijoille entistäkin parempia 
tapahtumia kilpaveneilyn parissa. Voi-
daankin hyvin sanoa että Kisajärjestä-
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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 KUULONSUOJAIMET
PLUGGIE

SAlpine
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Thunder Boat Racing Teamin juniori kuljettajat siir-
tyvät Jari Ahonvalan johdolla kauan odotettuun kan-
sainväliseen GT-15-luokkaan. Jari Ahonvala on ollut 
GT-15-luokan puolestapuhuja ja puuhamies jo pit-
kään. Vihdoin olemme saaneet tarpeeksi kalustoa ja 
kuljettajia kyseiseen luokkaan. Teamista siirtyy GT-
15-luokkaan Sampsa Vaarala joka kävi viime syksynä 
Tartossa ottamassa tuntumaa kyseiseen luokkaan sekä 
Roope Styf ja Kasper Tolonen. Luokka on kansainvä-
linen joten nuoret kuljettajat pääsevät heti kokeile-
maan taitojaan myös arvokisoissa. Kilpailuja käydään 
ulkomailla ja toivottavasti saamme myös Suomeen 
ulkomailta kilpailijoita. GT-15-luokassa on useita etu-
ja verrattuna SJ-15-luokkaan. Vene on turvallisempi 
ja ajo-ominaisuuksiltaan aivan eri tasoa kuin SJ-15. 
Parempien potkureiden johdosta nopeudet kasvavat 
hiukan. GT-15-luokasta on helppo siirtyä seuraavaan 
GT-30-luokkaan, johon sopii sama vene, vain moot-
tori täytyy vaihtaa. Thunder Boat Racing Team etsii 
teamiinsa kahta uutta nuorta kuljettajaa joille olisi 
kalusto valmiina. Teamin kautta saa myös tilattua uu-
sia veneitä. Myös Dragon Teamin Benjamin Vuorihovi 
siirtyy GT-15-luokkaan. 
Linkki Tartun kisoista 21.9.2013.
http://www.youtube.com/watch?v=q4HwqUZIwUk

Teksti: Tarmo Vaarala
Kuvat: Jaije & Vaarala

Thunder Boat Racing Team GT-15-luokkaan

Sampsa Vaarala Tartossa

Benjamin Vuorihovi testaamassa GT-15 Tartossa 
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31

“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 -

AIP - MITTAUS OY
   SURVEYING LTD

www.proworksmarine.fi

30 vuotta 
aallonharjalla. 

Top-Boat korjaa ja huoltaa veneitä sekä myy merimoottoreita Helsingin 
Laajasalossa. Pitkä kokemuksemme ja erikoisosaamisemme takaavat 
teille parhaan mahdollisen palvelun.
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Lisää kokemusta
E-S Kuivaus Boat Racing tiimin SJ15-
luokan kuljettaja Totti Kemppainen, 
12, on tyytyväinen menneeseen kau-
teen 2013. Toinen kausi veneen ratissa 
näkyi karttuneina pisteinä sekä ajolin-
joissa. Lahtelainen Totti ajoi koko SM-
sarjan sijoittuen jokaisessa kilpailussa 
pisteille ja ollen SM 6. Porvoon Moot-
torivenekerhon junnujoukkueeseen 
Totin lisäksi kuuluivat Max Blomberg 
ja Benjamin Vuorihovi. He voittivat 
yhdessä SJ15 CUPin tiukassa taistossa 
Imatran Moottorivenekerhoa vastaan.

Kesäkuussa Förbystä startannut kisa-
kausi alkoi hyvin. Kevään aikana suo-
ritetut testit ja ajetut harjoituskierrok-
set sekä uusi potkuri siivittivät Totin 
viidennelle sijalle. Tästä oli hyvä jatkaa 
kesän koitoksiin.  Hirvensalmen osa-
kilpailussa Totti kaatoi veneensä poi-
julla ja noukittiin turvaveneen kyytiin. 
”Selvisin varusteiden kuivattelulla. To-
sin mekaanikoille tuli vähän hommia, 
jotta kalusto saatiin taas kuntoon. Ko-
tona Lahden Vesijärvellä haettiin jäl-
leen omalla tutulla radalla tuntumaa 
ja säätöjä kalustoon ja niin olimme 
valmiita loppukauden kisoihin” kertaa 
Totti.

SM-kauden päätti Sipoonrannan osa-
kilpailu elokuussa.  ”Pidin kovasti 
Sipoonrannan radasta ja muutenkin 

mukavasta tapah-
tumasta. Olisi ollut 
kiva ajaa enemmän 
kilpailuja, nyt kun 
olen päässyt tutuksi 
veneeni kanssa.” sa-
noi Totti heti viimei-
sen kisan jälkeen. E-S 
Kuivaus Boat Racing 
ja Totti Kemppainen 
päättivät tapahtuma-
rikkaan junnukauden 
syyskuussa palkinto-
pallille Viron Tartossa 
käydyssä kilpailussa. 
”Näin on ensimmäi-
nen kisareissu ulko-
maille tehty. Tämä 
harrastus tuntuu vie-
vän mennessään ja 
kesällä hankkimamme 
asuntoauto tekee tästä 
entistä mukavamman 
ajanviettotavan koko 
perheellemme” sanoo 
Totin isä Esa Kemp-
painen. 

Kisakauden jälkeen Totti on ajanut sa-
toja harjoitus- ja testikierroksia omalla 
radallaan. ”Enää emme vain harjoitte-
le, vaan voimme entistä enemmän kes-
kittyä myös kaluston kehittämiseen ja 
testaamiseen. Tähtään palkintopallille 

ensi kaudella” sanoo reipas lahtelai-
nen.

Teksti: Milla Sohlström
Kuvat: Jussi Alanko, Milla Sohlström
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Mennyt kesä kului aiemmasta Kilpa-
veneily-lehdestä tuttua isoa 3C-luokan 
Fimtech 73:a hioessa. Saimme veneen 
Kalkkirannan kilpailuun kasaan ja läh-
töalueelle. Useampi kilpailu jäi kesän 
aikana valitettavasti väliin joko muu-
tos- tai korjaustöiden vuoksi. Näin 
ensimmäisellä kaudella riittikin paljon 
töitä veneen ominaisuuksien kehittä-
misessä. Positiivista oli että ehdimme 
kohtuullisen hyvin muiden mukaan 
niin Uudessakaupungissa kuin kau-
den päättäneissä Imatran kilpailuis-
sa, vaikka projektimme olikin alku-
vaiheessa kehitystyön kannalta. Vielä 
syksyn aikana teimme merkittäviä 
edistysaskeleita, joten ensi kaudelle 
onkin tulossa kokonaan uusi vene lu-
kuisine muutoksineen ja toivon mu-
kaan huomattavasti ensimmäistä ve-
nettä kevyempänä.

Yhden veneen valmistaminen vain 
osaksi uudestaan ei tuota tarpeeksi 
haastetta, vaan projekteja pitää olla. 
Fimtechin 3B-luokan veneen valmis-
tumisaikataulua on kyselty meiltä 
oikeastaan koko 3C-projektin ajan. 
Joskus pari vuotta sitten tarkoitus oli 
rakentaa 3B-vene nopealla aikataulul-
la, mutta tekemisen puutetta odotelles-
sa projekti on ikään kuin luonnollisesti 
siirtynyt määrittämättömään tulevai-
suuteen. Syksyn lopulla tuli kuitenkin 
tarve rakentaa 3B-vene joten nyt sitä 
sitten ollaan kuumeisesti rakentamas-
sa. Tallissa on muovautumassa var-
sin perinteisen tyylinen uusille EPA-
moottoreille sopiva avokatamaraani, 

Keulapiikit kohti kilpailukautta

jonka pitäisi sopia kovempaan keliin 
kuin mihin perinteinen suomalainen 
yamaha-kalusto sopi, mutta olla myös 
kilpailukykyinen tyynemmällä nope-
uksien suhteen. Ensimmäinen val-
mistuva pikkukatti menee ulkomaille. 
Kuka ja minne jääköön vielä arvoituk-
seksi. Teemme myös oman pikkukatin 
kehitystyötä varten, jolla yritämme 
ehtiä osallistumaan ainakin johonkin 
loppukauden SM-kilpailuun.

Ensi kesän päätavoite on 3C-luokan 
MM-kilpailut Förbyssä. Kesäkuu on 
melko aikainen ajankohta. Perinteises-
ti arvokilpailut sijoittuvat ennemmin 
kesän loppuun. Kotimaista kalustoa 
on tulossa mukaan yllättävänkin pal-
jon. Umpiohjaamopelosta on päästy 

aika nopeasti ja kivuttomasti yli kuten 
tapahtui vaihdos XR2:sta 200XS:ään 
noin viisi vuotta sitten. Ulkomaalaisia 
Förbyseen 3C-luokkaan tuskin hirve-
ätä ryntäystä tulee, mutta varmasti 
tarvittava määrä. 3B:ssä kotimaisia 
kuljettajia ei EM-kilpailuissa monta 
tule olemaan saastekoneiden tultua 
luokassa pakollisiksi, mutta mukana 
ollaan kuitenkin. On mielenkiintoista 
nähdä innostuvatko ruotsalaiset lo-
pulta tulemaan suuremmalla voimalla 
Förbyhyn. 3B oli viime vuonna kovas-
sa kurssissa Ruotsissa. Mielenkiintoi-
set karkelot edessä siis 3B:ssäkin.

Teksti: Lauri Lampén
Kuva: Heimo Hellsten & Fimtech
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CITY 
MUUTOT

www.citymuutot.com

Hoidamme ammattitaidolla sekä täyden palvelun muutot 
pakkauspalveluineen että kodin muutot ilman pakkausta. 

Kauttamme onnistuvat myös taidekuljetukset sekä 
lyhyt- ja pitkäaikaisvarastointi.

tel. 0400 89 80 69
email: myynti@citymuutot.com

ASIANTUNTEVA PALVELU
ALAN JOHTAVAT TUOTEMERKIT

Veneentekijäntie 14, Helsinki
Myymälä avoinna: ark 10-18, la 10-14
Puh: 09 682 3900 • myynti@prosailor.fi
> www.prosailor.fi
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TG-racing Team kausi 2013
J-62 tiimin osalta kausi alkoi testien 
merkeissä, koska talven aikana venet-
tä oli jatkettu noin puolisen metriä. 
Venettä testailtiin ja pala palalta ve-
neen jatketta sahattiin pois jotta löy-
dettäisiin sopiva kompromissi jatkeen 
ja alkuperäisen pohjan väliltä. Kevään 
viileässä vedessä ensimmäinen ”kalja” 
nopeus alkoi hahmottua. Tasapainoi-
lun ja hienosäätöjen jälkeen päästiin 
”kalja” nopeuteen. Vene oli mielestäm-
me suhteellisen kilpailukykyisessä is-
kussa Kalkkirannan PM kisoja varten. 
Tiedettiin että jos sattuisi sopiva keli 
niin meillä olisi hyvät mahdollisuudet 
voittoon. Tiedossa oli myös että vas-
tassa olisi Ruotsin kovimpia V-50 kus-
keja, Sebastian Groth veljensä Kristof-
ferin navigoimana. J-16 veneen osalta 
oltiin pahasti myöhässä ja vene saatiin 
pajalle vasta viikkoa ennen kisaa, joten 
veneen kasaaminen ja testaamiseen ei 
jäänyt paljon aikaa. J-16 oli kuitenkin 
vesillä torstaina ennen lauantain kisaa 
ja vauhtiakin löytyi heti alkuun jonkin 
verran, ajettavuus taas ei ollut kohdil-
laan.

Käytiin Kalkkirannassa koeajamassa 
viikolla ennen kisaa ja oltiin tyytyväi-
siä testiin, ja toivottiin suotuisaa idän-
puoleista tuulta. 

Kalkkirannan kisapäivänä rannasta 
katsoen, aamulla keli vaikutti tyyneltä 
mutta iltapäivään mentäessä lounais-
tuuli yltyi. Potkuri valinta oli selvä ja 
lähdettiin kisaan. Tähtäiltiin kärkeen 
ja ensimmäiseen reittipisteeseen men-
täessä oltiin rinta rinnan Ruotsalais-
ten kanssa. Lähtösuoralla veneensä 
kaataneen J-16 Kasper Partanen ja 
Magnus Sederholm matka jäikin hyvin 
lyhkäiseksi.  Ensimmäisen reittipis-
teen kohdalla oli muutama ilmalento 
sekä J-233 (Groth) että meillä J-62, 
(Youtube video: NM Kalkstrand 2013), 

tässä vaiheessa Grothin veljekset sai-
vat hieman etumatkaa. Myötäaallo-
kossa toiselle reittipisteelle mentäes-
sä meidän kiinteät trimmilevyt eivät 
olleen suotuisia minkä seurauksena 
J-233 kasvattivat etumatkaansa ja to-
dettiin että emme saa niitä kiinni joten 
päätettiin ajaa varman päällä ja tulla 
maaliin. Näin koko kisa eteni, kukaan 
ei edessä näkynyt eikä kukaan tullut 
takaa. Joten J-62 Kalkkirannan saldo 
PM hopeaa. 
Förbyn kisan mentiin hyvin mielin ja 
tyynessä kelissä ajettiin molemmat 
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päivät. Perjantain kisan tulokset J-62 
voittajina ja J-16 toisena. Lauantaina 
J-62 otti taas voiton ja J-16 hylättiin 
väärinajetun reittipisteen takia. J-86 
osallistui lauantaina ja tulivat toiselle 
sijalle. Plussa kisaviikonlopulle oli että 
samaan aikaan ajettiin myös ratavene 
kilpailut joten katsomista ja tekemistä 
riitti.

Uusikaupunki Boat Race viikonloppua 
lähestyessä oli säätiedotus tarkkailun 
alla kun luvattiin lähemmäs 10 metriä 
sekunnissa ja tiedossa on että osa mat-
kasta kuljetaan melkein avomerellä. 
Kisaan lähettiin pienellä mahdollisella 
potkurilla ja tasapainotettiin uudes-
taan joka sitten todettiin onnistuneek-
si valinnaksi koska 3B luokan vene jäi 
taakse aallokossa. Opittiin paljon ki-
sasta ja miten pitää valmistautua kun 
tuulee vähän enemmän. Molemman 
päivät sijoitukset olivat samat J-62 en-
simmäisenä ja J-16 toisena.

Kotkan kisaan kokeiltiin toista moot-
toria ja vähän poikkeavaa potkuriva-
lintaa Roslagsloppettia varten. Moot-
tori näyttäytyi huonotehoiselta ja 
potkuritesti keliin nähden oli väärä. 
Tosiaan kisaa ajettiin vähän säästäväs-
ti koska seuraavana torstaina oli lähtö 
Ruotsiin, ja olisi tullut kiire jos jotain 
olisi sattunut kalustolle. Tulokset J-16 
voitti, J-62 toisena, J-86 keskeytti.
Venekunnan toinen Roslagsloppet 
joka tällä kertaa ajettiin Norrtäljestä, 
oli kerrassaan uskomaton kokemus. 
Tällä kertaa päästiin jopa maaliin asti, 
joka sijaitsee Öregrundissa. Lähdön 
jälkeen Groth veljekset J-233 ottivat 
johdon ja heti niitten perään tuli ve-
nekunta Ekström J-81. Pysyttiin kol-
mannella sijalla koko ensimmäisen 
osuuden. Välilähdön jälkeen ehdittiin 
ajaa noin kymmenen minuuttia ja kun 
tultiin niemen ympäri nähtiin J-81 
William ja Ulf Ekström makaavan ve-
dessä, kauempana nähtiin kun J-233 
katosivat. Pysähdyttiin auttamaan 

Ekströmejä ja varmistettiin heidän 
olevan kunnossa. Vaikka oltiin pysäh-
dytty noin 5 minuuttia, muita ei tullut 
ohi. Jatkettiin matkaa tämän jälkeen 
ja kun ensimmäinen sija oli jo hävitty 
niin ei ollut muuta tavoitetta kun tulla 
maaliin. Öregrundiin tultaessa oltiin 
noin yhden maalikierroksen Grotheja 
perässä ja tultiin toisena maaliin. Il-
lalla vietettiin iltajuhlaa Öregrundissa 
kuten tapaan kuuluu ja tunnelma oli 
todella mahtava. Suosittelen todella 
tätä kisaa muille offshore tiimeille, on 
todella mielenkiintoinen kisa osallis-
tua ja tässä kisassa joutuu jopa navi-
gaattori vähän miettimään. 

Imatraan kisaan lähti vain J-62 koska 
J-16 vene ei ollut ajokunnossa. Kos-
ka J-62 oli jo varmistanut SM tittelin 
Nikolaus Laine kuljettajana ja Joakim 
Blomqvist navigaattorina, päätettiin 
vaihtaa paikkoja joten allekirjoitettu 
sai ajaa ensimmäisen kisansa, harmi 
oli kun ei muita luokan veneitä ollut 
mukana, joten kisa jäi pelkäksi harjoit-
teluksi. Kuitenkin saatiin tällä tavalla 
varmistettu tiimille koko SM mitali-
pöytä. 

Ruotsista soitettiin ja kysyttiin oltai-
siinko halukkaita osallistua 3A luokan 
EM kisoihin lainaveneellä, ja lyhyen 
harkinnan jälkeen otettiin haaste vas-
taan. Meille kerrottiin että vene olisi 

todella kilpailuky-
kyinen, mutta sitä se 
ei todella ollut, sekä 
minä että Laine ko-
keilimme venettä ja 
sitä ei saatu kulke-
maan. Jopa veneen 
omistaja ei saanut 
siihen vauhtia. Koko 
kisaviikonloppu meni 
virhe-etsintään mutta 
tuloksetta, joten tii-
min EM piste saldoa 
ei saatu avattu. Jum-

bo sijoitus molemmilla päivillä, mutta 
kokemus tämäkin oli. Uppsalan kisaan 
osallistui myös Kasper ja Filippa Par-
tanen J-62 veneellä. Vene oli todella 
ylivoimainen luokassa ja ensimmäisen 
kahden kierroksen jälkeen he olivat 
kasvattaneet jo muutaman minuutin 
etumatkan. Kolmannelle kierrokselle 
lähtiessä oli sattunut väärinkäsitys ja 
venekunta luulivat kisan olevan vain 
kaksi kierrosta ja palasivat puolen 
kierroksen jälkeen takaisin maaliin, 
tästä seurasi hylkäys. Joten Suomen 
viimeinen mitalitoive viikonlopusta 
jäi vain haaveeksi. 3B luokassa osallis-
tui Suomesta B-4 Jonas Gustafsson ja 
Jan Gustafson sekä B-68 Jyrki Tikka ja 
Leo Häkkinen molemmat venekunnat 
ajoivat Yamaha 90 koneella. Tässä to-
dettiin että Yamahan aikakausi on nyt 
ohi, tuloksena B-4 kuudes ja B-68 yh-
destoista.

Tähtäimenä on kausi 2014 ja mitä se 
tuo mukanaan saa nähdä, kiinnostus 
olisi siirtyä isompaan luokkaan mut-
ta taitaa vielä tänä vuonna jäädä haa-
veeksi. Nopeusennätys V-50 luokassa 
on vielä ajamatta joten siihen tähdä-
tään. SM kilpailut V-50 luokassa on 
tarkoitus ajaa ja toivotaan että tänä 
vuonna kiinnostus luokkaan kasvaisi.
Suuri kiitos sponsoreille sekä muille 
jotka ovat olleet auttamassa.

Jos kysyttävää V50 luokasta niin otta-
kaa yhteyttä.
Joakim Blomqvist 0407212854

Kuvat: Cassandra Wikström, Joakim 
Blomqvist, Tiina Björk, Jaije 
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TIETOVISAN TULOKSET
Lehden edellisessä numerossa 2/13 oli Tietovisa. Lukijoita pyydettiin vasta-
maan kilpaveneilykysymyksiin. Palkintona oli paukkuliivit, jotka Oy Flexo-
Power Ab Porvoosta oli lahjoittanut. Jyrki Perokorpi vastasi oikein kaikkiin 
kysymyksiin ja voitti kilpailun. Muita hyviä vastuksia antoivat myös Lauri 
Lampen, Niklas Lindqvist ja Magnus Sederholm. Palkinto on luovutettu 
Jyrki Perokorvelle.

Oikeat vastaukset olivat:
1. 187,26 km/h
2. Vuonna 1995
3. Jorma Hartikka
4. Anton Nyholm
5. 2007, 2010
6. 3C Marcus Johnsson
    3B Seppo Reinikainen
    V150 Risto Lindström
7. Mikael Warelius
8. Rasmus Söderholm
9. Pentti & Harry Fabritius
    Harri & Ari Luukila
10. 4 kpl

Kiitämme kaikkia lukijoita jotka osallis-
tuivat Tietovisaan. Samalla lehden toi-
mitus toivottaa kaikille lukijoille oikein 
mukavaa veneilykesää.

Kilpaveneily lehden puolesta
Olli Lampinen

Kuvat: Tiina Björk, Jaije

Eestin alustava kilpakalenteri

19.07.2014 GT, S, O, OSY  Eesti Karikas  Viljandi
26-27.07.2014 JT,GT,O,OSY,F-4s Nordic Cup  Tallinn
20.09.2014 GT, S, O, OSY  Eesti MV  Tartu

 
 
 

            
             
Nopeuskilpailutoimikunta            
09.01.2014             
   SM-kilpailukalenteri 2014 (Alustava)      
             
  Kilpailu Kilpailun johtaja Rata Offshore   

Aika Järjestäjä Valvoja SJ15 GT15 GT30 O250 F4S V50 V150 Off 3B Off 3C Muuta 

  Paikka Lupa nro                     
7.6. Kalkkirannan Kievari Offshore Race             V50 V150 Off 3B Off 3C V300,W150, Jokamies 
  Porvoon Moottorivenekerho           PM? 
  Sipoo, Kalkkiranta 1                     
7.-8.6. Race Tammela   SJ15 GT15 GT30 O250 F4S         Juniorileiri 7.6 
  Tammelan Veneseura             
  Tammela, Kuivajärvi 2                     
25.-29.6 Förby Powerboat Race 2014   SJ15 GT15 GT30   F4S V50 V150     Off 3C MM,Off 3B EM 
  Salon Kilpaveneilijät             
  Salo, Förby 3                     
19.-20.7 Race Hirvensalmi 2014   SJ15 GT15 GT30 O250 F4S           
  Hirvensalmen Veneilyseura             
  Hirvensalmi 4                     
26.7. XLIV Ruotsinsalmen Ajot 2014             V50 V150 Off 3B Off 3C V300, kans. 3l,jokamies 
  Kotkan Pursiseura             
  Kotka  5                     
x.8. Imatra (Alustava ilmoitus)             V50 V150 Off 3B Off 3C   
  Imatran Venekerho             
  Imatra 6                     

 

SM-kilpailukalenteri 2014(alustava)



23 KILPAVENEILY

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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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€
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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

Krabbvägen 2 Kraputie

MERIPELLONTIE 11C, 00910  HELSINKI
www.astrum.fi

Laadukkaat Marino-veneet
www.marino.fi

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

Boxvägen	820
01190		Box
Sibbo

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

06880  Kärrby, Puh. (09) 272 4437, 0400-465 921
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0400-210319  M.Ahlqvist 
- Transporter 
- Sågning 

Bränsle- samt livsmedelsförsäljning

må-to 10-20, fre 10-22, lö 9-22, sö 11-18 
(fre-lö bensin t.o.m. 20)

B ä l

BASTU &

BYKSTUGA Pellinge, Sandholmsvägen 162 
tel. 040 740 9729

Sponsored by

mr-saneeraus_kilpaveneilijälehti L 93 x K 40 mm 300dpi.indd   1 18.1.2014   16:13:17

MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  

  

Myydään: AERO 21 muotti – AERO 21 formen.
Puh/Tel: +358-40-9622707 / Jaije
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B A L T R A D E

Uusi 2014 luettelo ilmestynyt 
Hae omasi tai tilaa se 

info@vetus.fi 

Extreme GT30, GT15, T400 vene. Hyvä kuntonen. 
Sis rantakärryn. 700 euroa.
Löytyy myös Yamaha 20 moottori, Cleaver potkureita jne
Frank Weckström  040-595 66 69 tai 0400-79 48 49

TÄYDEN PALVELUN

Tintorera 20 - 2011, smal sittbrunn (tandem) med Evinrude E-tec115 
HO - 2012. Powerlift, noskon o fotgas från Bobs machineshop, 
SeaStar 350+ hydraulstyrning, trimtank, tank, stolar, säkerhet-
sutrustning 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: 164.000:- sek
Tobias Elisson +46-76-7148709 /  info@bergshamravarv.se



  

  

  

  

Ocean Express Cat 25’, 2 x John-
son Second Effort V6. 80 solmua. 
20.000€. Puh. 0505906768 Kim

MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  

  

Myydään Yamarin 540 Big Game, Yamaha 60, vm 2004
koneella ajettu 178 h, trimmit, Nawman plotteri
Hinta: 12.500,-
Puh: 0400-717169 / Jari

31 KILPAVENEILY

T400s vuosien 2012 & 2013 Suomenmestari vene. 
Pakettina tai erikseen.
2 potkuria, rosteri traileri 2012, 
vene (1998) vahvistettu talvella 2012-2013, ei kilpailtu ennen 2011
todella kevyt!
kyselyt 0400-611899  tai magnus.sederholm@hotmail.com

Frode 21 OMC 150 hv
valmis paketti V 150-luokkaan
Hinta: 5000€

Puh. 0500-972 909

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 SJ-15 kalusto. Speedrace-vene, 
Yamaha 15hv 4T, vm. 2005. 
Kalustolla voimassa oleva 
Suomen nopeusennätys
Hinta: 2600,- 
Puh: 040-9622707 / Jaije

F4s kalusto
Vene Lönnberg Cat + Mercury 60. Molemmat vuosimallia 2012. 
Vene voidaan myydä erikseen. 
Puh. Anton Nyholm 0400 68 2252 tai Bengt Nyholm 0400 567 453

 

  
 
Myytävänä F4s kalusto 

e voidaan myydä erikseen.  
 
Vene Lönnberg Cat + Mercury 60. Molemmat vuosimallia 2012. Ven
 
Puh. Anton Nyholm 0400 68 2252 tai Bengt Nyholm 0400 567 453 

Twister 24. Tuolit ja ilmajärjestelmä.
Päivitetty turvaohjaamo 2013. Vene erinomaisessa kunnossa.
Soittamalla lisätietoja.
Hinta: 16.800,-
Puh: 040-7298204 / Peter Wentzel



Tunnelmaa vesillä

Uusi Suzuki DF20
Helppokäyttöinen ja kevyt Suzuki 

DF20A vie sinut vaivattomasti 
tunnelmasta toiseen.

Suzuki_DF20_kilpaveneily_feb13_v1.indd   1 1/21/13   2:58 PM

 


