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Oli todella ilahduttavaa seurata ratamoottoriveneilyn uut-
ta tulemista Etelä-Suomessa. Sipoossa pidetty SM-kilpai-
luiden viimeinen osakilpailu  houkutteli paikalle paljon kat-
sojia. Suojainen merenlahti sopi  loistavasti kisapaikaksi, 
ja järjestävä seura Guarana Motorsällskap ry onnistui jär-
jestelyissä hienosti. Suuri osa yleisöstä ei ollut nähnyt rata-
moottoriveneiden kilpailua livenä, joten uutuuden viehätys 
oli monelle aitoa. Tässä kohdassa on myös todettava, että 
kisat eivät ole enää pärinää ja pärskettä. Moni ihmettelikin 
kilpaveneiden hiljaisuutta ja koko kisan matalaa desibeliä. 
Nelitahtinen vakiomoottori sai kyllä hyväksynnän katsojien 
puolelta.
Kilpailijatkin ovat ottaneet uudet nelitahtiset ja vähäpääs-
töiset moottorit omakseen. Euroopan mestari ja kotimaan 
kisoja F4S-luokassa hallinnut sipoolainen Olle Martin tii-
visti oman näkemyksen. Hän kiitteli uusia sääntöjä hyvik-
si, koska vakiomoottorin myötä  virittely ja moottorin viilai-
lu on jäänyt pois. Martin ei ollut ainoa kuski, joka piti uusia 
moottoreita edistysaskeleena lajille.

GMS:n puheenjohtaja Patrik Lindén mietti jo tulevaa ja 
kiitteli, että Sipoonranta Waterfestival toi paikalle kaikki-
en veneluokkien kuskit. Nälkä kasvaa syödessä ja nyt seu-
ra miettii jo tulevaa kautta. Lindén sanoo suoraan, että 
samanlaista kisaa ei GMS halua järjestää ensi vuonna. Hä-
nestä F4S olisi sellainen luokka, jota pitäisi laajentaa. Seura 
lähtee aktiivisesti miettimään, jos nelosten MM-osakilpailu  
olisi mahdollista saada ohjelmaan. MM-startin myötä Suo-
mi saisi varmasti näyttävän tapahtuman. Sipoonranta sopii 
hyvin kilpailupaikaksi, joten varmasti siinä on tavoittelemi-
sen aihetta. Sami Seliö ja Filip Roms viitoittavat tietä For-
mula1-luokassa, ja Sipoossakin molemmat kuskit antoivat 
nimmareita tulevaisuuden lupauksille. Toivottavasti meil-
lä on jatkossakin kuninkuusluokassa kuskeja. Tulevaisuus 
näyttää ainakin nyt lupaavalta.

Timo Pasanen
urheilutoimittaja
Uusimaa

 

RATAVENEILYN SUO-
SIO NÄYTTÄÄ KASVA-
VAN
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Kova tasoinen Marino Swing 
Cup 2013

Marino Swing Cup 2013 huipentui 
24.8 ajetussa Sipoonranta-Water-
festival venekilpailussa. Tapahtuma 
oli myös järjestelyjen ja näkyvyyden 
kautta kauden paras, kisa ajettiin kau-
niissa säässä ja yleisölle tarjottiin oh-
jelmaa ruokaa ja juomaa koko päiväk-
si. Hyvin järjestetyssä tapahtumasta 
saamme kiittää Guarana Motorsäls-
kap yhdistystä joka todella osasi hom-
mansa. Toivotaan että tapahtuma saa 
jatkoa myös ensi vuonna.

Kausi 2013

Kauden aikana ajettiin yhteensä 6 osa-
kilpailua, vaikka alun perin oli tarkoi-
tus ajaa 7 osakilpailua, mutta kovan 
tuulen takia Kabbölen kisa jätettiin 
ajamatta. Kauden aikana todettiin 
myös että 7 kisaa on maksimimäärä, 
muutamat kuskit jo huokasivat helpo-
tuksesta kun viimeinen kisa oli ”pake-
tissa” 

Jo ennalta tiedettiin että kaksinker-
tainen Marino Swing Cupin voittajalla 
Mikael Wareliuksella ja Johan Wahl-
manilla ovat vauhdit kohdallaan, An-
dy Söderling ja Max Malmbergiltä 
saattoi myös odottaa yllätyksiä, kuten 
myös Team Estlanderilta. Valopilkku-
ja oli muitakin.
 
Pientä protestiakin nähtiin..

Kausi lähti liikkeelle vähän molli-
tunnelmissa, jo ennen kauden en-
simmäistä starttia tehtiin protesti? 
Protesti koski Mikael Wareliuksen pa-
koputken ulosottoja jotka olivat ri-
kiputkessa, kilpakumppanit olivat 
tulkinneet sääntöjä siten, että pako-
putken olisi pitänyt kulkea perän kaut-
ta. Mikke antoi tässä periksi ja samal-
la sovittiin että seuraavissa kilpailussa 
putkenaukot on tukittu. Olikohan täs-
sä kuitenkin takana mökkinaapurit 
jotka olivat kiusaantuneita kovasta 
metelistä kun Mikke harjoitteli kovas-
ti ennen kisoja juuri kisapaikalla….no 
nyt he voivat kiittää kuskeja. 

Kahden keikka, Mikke ja Johan

Lyhyt yhteenveto kaudesta:
Kalkkirannan startti tapahtui siten et-
tä Mikael Warelius ja Johan Wahl-
man ampaisi kärkeen, mutta jo ennen 
ensimmäistä kierrosta Mikael Ware-
liuksen kone sammui. Syy oli yksin-
kertainen, bensapumpun johto oli ir-
ronnut koska veneen mela oli osunut 

suoraan johdon päälle. Tästä helpot-
tuneena Johan sai ajaa melko rauhas-
sa maaliin ja voittaen kisan ylivoimai-
sesti. Mikke jäi pisteittä, ja näin ollen 
kausi sai uuden luonteen, varaa ei ole 
vastaavaan jatkossa, no jatkoa kuiten-
kin seurasi Norrkullan kisassa, ensim-
mäisessä lähdössä Johan Wahlmanin 
kaasuttimesta irtosi jotain ja hän kes-
keytti, ja kun toisessa startissa Mika-
el Wareliuksen potkurin lapa katkesi, 
niin pakka oli sen verran sekaisin et-
tä kaksikertaiselle Cupin voittajalle 
kelpaa vain voitto viimeisessä kisassa, 
ja Johanille ei saisi tulla pistettäkään. 
Myös Andy Söderlingillä oli vielä eväät 
vaikka voittoon

Kauden viimeisessä osakilpailussa 
Mikke otti kuitenkin selkeän voiton, 
ja Johan Wahlman ajoi jälleen hienos-
ti toiseksi, ja näin ollen Johan Wahl-
man otti itselleen kauden 2013 Mari-
no Swing Cupin voiton, Miken kaksi 
keskeytystä ja pisteiden menetykset 
Svartbäckin kisassa olivat liikaa ja 
unelma kolmannesta Cupin voitosta 
jäi haaveeksi.  

Kova taso

Kisakausi 2013 osoitti myös sen, että 
kärjen taso on entistäkin kovempi, 5 
joukkoon ajaminen vaatii jo melkois-
ta vauhtia ja veneen hallintaa, käy-
tännössä vauhtia pitää olla 40 solmun 
paremmalla puolella, ja tämän lisäk-
si venettä on hallittava kaikissa olo-
suhteissa. Huippunopeudella ei kiso-
ja voiteta, vaan tasaisilla suorituksilla.

Sääntötulkintaa ja draamaa

Svartbäckin kisassa nähtiin myös dra-
matiikka. Startissa tapahtui nimittäin 

varaslähtö, mutta kilpailujärjestäjä 
ei liputtanut punaista lippua, joku oli 
kuitenkin hetken nähnyt lipun vilahta-
van, mutta se vedettiin pois näkyvistä 
ja kisa ajettiin loppuun saakka. Start-
tipaikalle juossut ”vihainen sääntö-
jä tunteva mies” kävi kaiken varmuu-
deksi ilmoittamassa että mikäli kisa 
ajetaan loppuun, niin silloin startti 
oli hyväkysytty. Marino Swing Cupin 
säännöissä sanotaan, että ensimmäi-
nen varaslähtö ei aiheuta sijoituksien 
menetystä, vasta seuraavassa startissa 
varaslähdön ottaneiden sijoitusta pu-
dotetaan. Mikael Warelius ajoi ylivoi-
maiseen voittoon, mutta kisan jälkeen 
hänelle määrättiin yhden sijoituksen 
menetys koska oli ottanut varasläh-
dön, samoin kävi Andy Söderlingille.

Asia on jo kuulemma sulatettu, mut-
ta kyllä siinä varmasti ärräpäitä luet-
tiin pitkään, eihän kisajärjestäjän vir-
he saisi koitua kuskin tappioksi, mutta 
niin siinä vain kävi.  No tästä varmaan 
opittiin jotain tuleville kausille.

Sääntöjen noudattamista ja tul-
kintaa parannettava

Marino Swing Cup ajetaan jo sillä ta-
solla että edellä mainittuja virheitä ei 
saisi tapahtua, tämä ei ole lajille eduk-
si ja aiheuttaa vain kitkaa. Oli muita-
kin asioita jotka jäi tekemättä kuten 
perusteelliset katsastukset ennen kiso-
ja, vakio starttiporukka toisi myös var-
muutta startteihin. Norrkullassa ja Si-
poonrannan Wesifestivaalissa nähtiin 
esimerkillinen starttiporukka, homma 
toimi ja varaslähdöt meni sujuvasti, 
punaiset liput olivat heti kaikkien nä-
kyvillä. Varaslähtö tuo lajille jännitys-
tä, se on ihan hyväksyttävää, riskiä saa 
ja pitääkin ottaa, mutta ei liikaa, kerta 

Marino Swing Cup 2013
Sponsored By Wareco
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riittää. Tämän lehden tultua julkisuu-
teen nämä asiat ovat jo varmasti sovit-
tu tulevalle kaudelle.

Marino Swing Cup jatkuu varmas-
ti myös ensi vuonna, uusiakin kuske-
ja on kuulemma tulossa ja mikäli säät 
sallivat niin kisoja ajetaan ainakin 6 
kpl. 

Julkisuutta ja sponsoreita

Marino Swing Cup keräsi paljon julki-
suutta kauden aikana, suuri määrä tu-
kijoita oli saatu mukaan, näistä myös 
suurin osa on jo ilmoittanut olevansa 
mukana kaudella 2014. Tämä on osoi-
tus siitä että asioita on tehty oikein, 
säännöt ovat mahdollistaneet näyttä-
vän luokan, jossa vesi lentää ja koneis-
takin lähtee vielä kunnon kisaääni, tä-
tä kansaa haluaa nähdä.

Teksti: Bo Warelius
Kuvat: Jaije Hägglund, Alex Lind-
holm ja Johan Granberg

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
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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
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FO-Racing Teamin ensimmäises-
tä kaudesta tuli uskomaton !

SM-kilpailussa voiton vei FO-Racing 
Teamin: Z-60  (Tommy / Jerry Olin),
hopealle tuli Z-61  (Otto / Fredrik Fa-
zer) !

PM-kilpailussa Z-60 toisena ja Z-61 
kolmantena !

Kaikki alkoi vuosi sitten kuin kaveruk-
set Helsinkiläinen Tommy Olin ja Si-
poolainen Otto Fazer päättivät raken-
taa kaksi Offshore V-150 luokan Aero 
21 venettä.

Tommy valmistui veneenrakentajaksi 
2011. Sen jälkeen hän oli ehtinyt olla 
töissä lasikuituhommien parissa noin 
vuoden verran. Pojat ovat koko ikänsä 
touhunneet veneiden kanssa. Niin he 
siiten päättivät ryhtyä tositoimiin.

Tommy ja Oton veljet Jerry Olin ja 
Fredrik Fazer lähtivät mukaan projek-
tiin. 
Veljekset viettivät koko viime talven 
hallissa. Aamulla kouluun ja töihin ja 
sen jälkeen veneitä rakentamaan ja 
sitten myöhään illalla kotiin.

Joulukuussa oltiin jo päästy pitkälle, 
veneet alkoivat valmistua. 

Tammikuussa 2013 molemmat veneet 
olivat lasikuituvalmiita.

Lopputalven aikana veneitä maalattiin 
ja varusteltiin. Mietittiin eri ratkaisuja 
ja vaihtoehtoja. 

Moottoreiksi valittiin Mercury 150 Pro 
XS, mikä osoittautui hyväksi valinnak-
si. 

Keväällä kun päästiin testaamaan, ko-
keiltiin eri potkureita ym. Todettiin et-
tä veneet kulki yllättävän tasaisesti / 
hyvin ja vauhtia tuntui olevan  /(riit-
tävästi).

Veneitä testattiin Helsingin ja Sipoon 
edustalla. Ajettiin pienessä ja isos-
sa aallokossa, myötäisessä ja vasta-
tuulessa. Mukana oli usein Kortma-
nin veljekset (Hotshotilla) jotta saatiin 
pientä kisailua aikaiseksi.

Kalkkirannan Kievari Offshore 
Race 2013, 8.kesäkuuta oli FO-Ra-
cing Teamin ensimmäiset kisat. 
Samalla kisattiin myös Pohjoismaiden 
mestaruudesta. Mukana oli neljä ve-
nettä Ruotsista.
Hieman aallokkoa oli, startti onnis-
tui hyvin ja vähän ajan kuluttua alkoi 

FO-Racing Teamin mahtava kesä !
jo tottumaan veneeseen kisatilantees-
sa, töitä joutui kyllä tekemään, varsin-
kin Kalkkirantaa kohti ajettaessa myö-
tä aallokossa. Rata on tuttu ”kotirata”, 
eli navigointiin ei onneksi tarvinnut 
hirveästä keskittyä. Murheena molem-
missa veneissä oli hätäkatkaisimien 
irtoaminen useampaan kertaan kisan 
aikana (rynkytyksessä hartiat osuivat 
katkaisimiin ja ne irtosivat)! Nyt on 
”vika” korjattu.
Loppupelissä kaikki tuntui toimivan, 
veneet kulki hyvin ja pienestä aallo-
kosta huolimatta kalusto pysyi ehjänä. 
Ensimmäisten kisojen saavutus oli 
PM-kilpailun toinen ja kolmas sija.
SM-sarjan osakilpailussa: Z-60 ( Tom-

my / Jerry ) 1.sija  ja Z-61 ( Otto / 
Fredrik ) 2.sija

Förbyssä kesäkuun viimeisenä viikon-
loppuna FO-Racing Team pärjäsi hy-
vin. Keli oli tyyni ja aurinko paistoi. 
Veneisiin oli jo totuttu aika hyvin jo-
ten meno oli mukavaa. Z-61:sen vel-
jekset saivat kinastelua aikaiseksi kun 
kartturilla oli tylsää takapenkillä, alkoi 
laulamaan, kun oli niin tyyntä ja ajo 
sujui mutkattomasti, ei ollut mitään 
”muuta tekemistä”…..Hieman dra-
matiikkaa oli myös kun Otto ja Fredu 
ajoivat lohiverkkoon, mutta onneksi 

matka jatkui. 
Lauantaina Z-61 oli toisena ja Z-60 
kolmantena.
Sunnuntaina taas päinvastoin eli Z-60 
ykkösenä ja Z-61 kakkosena.

Uudessakaupungissa kisattiin sitten 
heinäkuussa. 
Oli hurja keli ja kisa vaati tarkkuutta 
ja keskittymistä. Varikolle tultua ve-
neet tutkittiin ja todettiin että on ”hy-
vin rakennettu” kun kestivät noin ko-
vaa rynkytystä…
Kovasta tuulesta huolimatta molem-
mat veneet tulivat ehjinä maaliin ja 
SM-sarjassa edelleen 1.sija ja 2.sija.
Imatralla 31.8-1.9.2013. Keli oli tyyni 

ja veneet kulki hyvin.

SM-sarjan viimeinen osakilpailu saa-
tiin sitten päätökseen:
Z-60 (Tommy ja Jerry):   SM-kultaa ! 
Z-61 (Otto ja Fredrik):  SM-hopeaa !

Katso Facebook sivu: https://www.fa-
cebook.com/FoRacingTeam

Onnistuneen ja huikean kauden jäl-
keen FO-Racing Team kiittää kaikkia 
sponsoreita mahtavasta kesästä !

Kuvat: Tiina Björk
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MOTOR MIX RACING TEAM KAUSI 2013

Projekti lähti käyntiin jo loppusyksys-
tä 2012 kun Roger ”Roga”Lönnberg 
kyseli multa jos olisin kiinnostunut 
lähteä ajamaan F4 S luokkaa jos hän 
rakentaa veneen siihen luokkaan! 
Täytyy myöntää että ajattelin asia ai-
ka kauan ennen kuin suostuin! Tie-
sin kuitenkin aika tarkkaan miten pal-
jon työtä ja testaamista se vaati kun 
aloittaa ja haluaa pärjätä! Ja vaatihan 
se myös jonkun verran rahaa! No lop-
pujen lopuksi päätin kuitenkin läh-
teä mukaan koska pakko myöntää et-
tä olin kyllä kaivannut venekisoja aika 
paljonkin, viimeksi olin ajannut kilpaa 
vuonna 09, F2000 luokassa! Päätet-
tiin siinä samalla että kun kerran läh-
detän mukaan niin ajetaan täysi MM 
sarja ja kaikki muutkin kilpailut mihin 
on mahdollisuuksia osallistua!

Veneen rakennusprojekti pääsi alkuun 
vasta maaliskuun loppu puolella eri-
näisistä syistä! Silloin tiedettiin jo et-
tä ei jää paljon aikaa testaamiselle kun 
ensimmäinen MM osakilpailu järjes-
tettäisiin Unkarissa 18-19.5! Vene oli 
valmis siinä vapun paikkeilla ja en-
simmäinen koeajo oli 8.5! 

MM SARJA 

Unkari, Dunjavaros 18-19.5

Ehdimme testata venettä 3-4 kertaa 
ennen kuin lähtö Unkariin oli edessä! 
Vene näytti toimivan aika hyvin joten 
lähdimme melko luottavaisina mat-
kaan! Edessä  oli 2000 km ajomat-
ka Tallinnasta Unkariin joten  aikaa 
kisa strategiaan hieromiseen oli kyl-
lä! Paikalla oli 14 muuta venettä  jo-
ten olimme tyytyväisiä siihen että nyt 
pääsisimme näkemään missä mennän 
verrattuna maailman kärkeen! Har-
joituksessa huomasimme että olim-
me siinä joukon keskivaiheilla kier-
rosajoissa! Aikaajo sijoituksena oli 7 
mutta ero esim 3 sijaan oli vaan 34 sa-
dasosaa! Siihen olimme aika tytyyväi-
siä koska tiesimme että meidän vauhti 
kyllä parantuu siitä aika paljon kun-
han ehdittäis testata ja kokeilla kaik-
kea mitä oli suunniteilla! Itse kisassa 
loppusijoituksena oli 8, ja suurin on-
gelmamme oli lähdöt! Ei kun kotiin 
testaamaan!

Ranska, Epinay sur Seine 1-2.6

Unkarin ja Ranskan osakilpailun vä-
lillä oli 2 viikkoa ja siitä ehdimme ol-
la kotona noin viikon verran! Saimme 
muutaman uuden potkurin ja ehdim-
me kokeilla erilaisia säätöjä veneessä 
viikon aikana! Varikolla oli 23 muuta 
venettä. Jo harjoituksissa huomasim-

me että kierrosajat olivat nyt ihan kär-
kipäässä! Aikaajoissa tuli sitten paalu-
paikka ja olimme siitä tosi onnellisia! 
Kilpailussa oli sitten se lähtö ongel-
ma taas edessä, ei vaan yksinkertai-
sesti lähtenyt laiturista lähellekkään 
yhtä hyvin kun muut! Lauantain eris-
sä sijoitukset 5 ja 2! Sunnuntai sitten 
oli minun kilpailuuran erikoisin kisa-
päivä! Euroopassa oli tämän viikonlo-
pun aikana kovia rankkasateita ja  ve-
si virtasi siitä johtuen Seine joessa niin 
kovaa että ei ollut mitään mahdolli-
suuksia pitää veneitä paikalla lähtö-
laiturissa! Kilpailujohto päättyi sitten 
siihen että ajaisimme loput erät lentä-
vällä lähdöllä! Siinä oli sitten kaiken-
laista häsäkkää mutta sain ajettua  si-
joitukset 5 ja 2!  Loppu tuloksissa 4! 
Olimme kuitenkin tyytyväisiä siihen 
että nyt vauhti oli kohdalla mutta läh-
döt oli edelleen se suurin ongelma!

Ranskaan jälkeen oli sitten 5 viikon 
tauko MM sarjassa ennen seuraavaa 
kilpailua Latviassa!

Latvia, Aluksne 13-14.7

Olimme testanneet tosi paljon Rans-
kan kilpailun jälkeen, saannut uusia 
potkureita jne! Pääsimme harjoituk-
set ja aikaajot ajamaan ihan normaa-
listi lauantai aamuna! Aika ajoissa tuli 
jälleen paalupaikka selvällä erolla kak-
koseen! Jo aikaajoissa tuuli oli yltynyt 
aika kovaksi ja meidän ekassa lähdös-
sä tuli heti pari ympäriajoa ja kun 70 
prosenttia oli ajettu ekasta erästä kil-
pailujohto keskeytti erän! Olin siinä 
vaiheessa sijalla 7, olin niin kuin nor-
maalisti saannut tosi huonon lähdön, 
enkä sitten siinä kovassa kelissä pässyt 
ohittamaan niin helposti! Kilpailujoh-
to päätti että odottaisimme vähän ai-
kaa jos keli parantuisi! Siinä meni sit-
ten koko päivä odotellessa ja noin klo 

18 aikoihin tuli viihdoin päätös että 
jatketaan vasta sunnuntaina! Ohjaaja-
kokous klo 6.00, eka startti klo 7.30!
Toisessa lähdössä sain kauden par-
haan startin, taisin olla 4 sijalla toisella 
poijulla mutta sitten rysähti ja kovaa! 
Latvialainen Nikita Lijcs osui minuun, 
todennäköisesti hän ei saannut venet-
tä kääntymään pojulla ja osui suoraan 
minun veneen kylkeen! Huomasin he-
ti että nyt oli sen verran kova tälli et-
tä vene meni varmasti rikki, pääsin 
kun pääsinkin ajamalla rantaan ennen 
kuin se upposi! Vasemmalla puolella 
oli noin 1,5m reikä joten kisaaminen 
siltä päivältä päättyi siihen! Ei kun ka-
mat kasaan ja kotiin päin!

Ruotsi, Kil 19-20.7

Olimme kotona maanantai aamuna ja 
nyt oli vähän kiire saada vene korjat-
tua koska lähtö Ruotsiin oli jo keski-
viikko iltana! Onneksi Sebastian ”Bas-
se” Åström tuli mukaan auttmaan ja 
teki töitä läpi yön ja vene oli valmis 
keskiviikko aamuna! Perjantaina oli 
niin kova tuuli Kilissä että emme pääs-
seet ajamaan ollenkaan! Tuli taas ai-
kainen aamu, ohjaajakokous klo 6.00! 
Huomasin jo harjoituksissa että ve-
ne ei ollu ihan täydessä iskussa, vuo-
si vettä jostain! Yritimme löytää vian 
mutta emme sitä löytäneet joten ai-
kaajot menivät vähän penkin alle kun 
oli noin 30-40 litraa vettä veneessä ja 
se vaikuttaa aika paljon veneen tasa-
painoon jne! Loppujen lopuksi löysim-
me pienen halkeaman pohjasta mutta 
se ei ollut samalla puolella kun mistä 
vene oli menny rikki Latviassa sen ta-
kia se oli jäännyt huomaamatta! Lop-
putuloksissa 5!

Koko MM sarjassa olin lopputuloksis-
sa 5, ihan ok mutta ei oikein sitä mi-
tä lähdettiin tavoittelemaan! Unkarin 
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Aron Tabori voitti, Puolan Adrian Ma-
niewski oli toinen ja Liettuan Edgaras 
Riabako oli kolmas!

EM KISAT, Hirvensalmi 3-4.8

Ruotsin kisaan jälkeen olimme tes-
taanneet erittäin paljon just lähtöjä 
mikä oli ollut meidän suurin ongel-
maamme koko kauden! Saimme pa-
rannettua niitä jonkun verran kotira-
dalla vaikka se vaikutti kierrosaikaan 
jonkun verran! Hirvensalmelle ilmes-
tyi kaikenkaikkiaan 15 venettä, muka-
na koko MM sarjan kärki! Aika-ajot 
menivät aika nappiin, paalupaikka, 4 
sadasosan erolla kakkoseen Liettuan 
Edgaras Riabkon! Olin aika hermos-
tunut ennen ensimmäisen erän lähtöä, 
pelkäsin että taasko käy niin kuin ai-
emmin kaudella kun olin lähtenyt paa-
lupaikalta! Mutta turhaan oli hermos-
tunut, lähtö onnistui tosi hyvin ja olin 
esimmäisen poijun jälkeen kärjessä! 
Oli todella kivaa päästä taas pitkästä 
aikaa ajamaan kärjessä puhtassa ve-
dessä ja ykkösenä maaliin asti! Toises-
sa erässä lähtö ei ollu yhtä hyvä mut-
ta riitti kun riittikin että pääsin ekalle 
poijulle ensimmäisenä! Siitä eteen-
päin oli vaan pidettävä kaasu pohjas-
sa ja vältellä virheitä ja se onnistui 
hyvin, tuli toinen erävoitto! Harmit-
ti oikein että kolmas ja neljäs erä oli-
si vasta sunnuntaina, olisi ollut kivaa 
jatkaa heti perään eikä nukkua yön yli! 
Kolmas lähtö sunnuntaina oli koko ki-
san huonoin lähtö ja oli tosi tiukkaa 
ekalla poijulla, Unkarin Aron Tabo-
ri oli noin puoli veneen mittaa edellä 
mutta ei ehtinyt kääntyä ennen minua 
joten olin kärjessä poijun jälkeen! Nyt 
piti vaan pitää paketti kasassa ja ajaa 
kärjessä maalin asti ja olisin Europaan 
Mestari 2013! Onnistuin siinä ilman 
ongelmia ja pakko myöntää että oli to-

si hyvä fiilis ylittää maali viivan ensim-
mäisenä ja voittaa Euroopan Mesta-
ruus kotimaassa!

SM Sarja 2013

Suomen mestaruus ratkaistiin tänä 
vuonna kolmen kilpailun yhteistulok-
sien perusteella, siihen  kuului Förby, 
Tammela ja Sipoonranta!

Förbystä tuli voitto ennen Kalle Viipoa 
ja Risto Lindströmiä! Tammelasta tuli 
myös voitto ennen Kallea ja Anton Ny-
holmia! Kauden viimeinen SM osakil-
pailu kilpailtiin Sipoonrannassa! Har-
mi vaan että jostain ihmeen syystä se 
sattui olemaan samalla viikonloppu-
na kun PM kisat järjestettiin Norjas-
sa! Toivottavasti liitto tekee parempaa 
duunia jatkossa niin että SM osakil-
pailuja ei järjestettäisi samana viikon-
loppuna kun on arvokisoja samassa 
luokassa!

Itse kilpailu Sipoonrannassa oli puit-
teiltaan ylivoimaisesti kauden paras 
Suomessa! Ja tulihan se voitto sieltä-
kin ennen Ristoa ja Kallea!

Toivottavasti kaudelle 2014 tule uusia 
kilpailijoita mukaan F4 S luokkaan, 
suosittelen kaikille joilla vaan on mah-
dollisuuksia saada kalusto kasaan! 
Luokka on tosi kiva ajaa!

Yhteenvetona niin  kausi 2013 meni 
”melkein” nappiin, MM 5, EM 1, SM 
1! Ainoastaan MM sijoitus harmittaa 
vähän koska olisi ollut saumat parem-
paan sijoitukseen jos kaikki olisi men-
nyt nappiin!

MotorMix Racing Team tähtää nyt 
täysillä vuoteen 2014, tavoitteena 
Maailmanmestaruus! Todennäköises-
ti kalusto uusitaan taas ja potkuri puo-
leen satsataan myös erittäin paljon! Ja 
jos oikein hyvin käy ja kaikki palaset 
loksahtavat kohdalle niin voi olla että 
pihalle ilmestyy F2 kalusto ensi vuo-
den aikana...........! Aika näyttäää!

Iso kiitos teamille, Roger ”Roga” 
Lönnberg ja luottomekaanikkoni Hen-
rik ”Hena” Sandström, ilman teitä täs-
tä ei tulisi mitään! Kiitos myös meidän 
yhteistyökumppaneille ja muille jotka 
ovat auttaneet kauden aikana!

Olle Martin
Kuvat: Marko Ojanen
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Max Blomberg ja SJ-15 luokan SM-kultamitali 
Lunta, kisavideoiden katselua netis-
tä ja lisää lunta. Näin voidaan tiivis-
tää vuoden 2013 alku. Lumesta huoli-
matta valmistelut oli tehty huolella ja 
tallissa odotti kalusto valmiina jo Hel-
mikuussa. Testejä ehdittiin tehdä ke-
väällä kiitettävästi ennen kuin suun-
nattiin kisoihin.

Kauden ensimmäinen kilpailu ajet-
tiin kesäkuun viimeisenä viikonloppu-
na Särkisalossa. Aika-ajot, jotka poik-
keuksellisesti ajettiin jo perjantaina, 
meni osaltani aivan nappiin. Oli sopi-
vasti tuulta ja aallokkoa tarjolla. Olin 
aika-ajojen nopein 1,35 sekunnin erol-
la seuraavaan. 

Lauantain ensimmäiseen erään pää-
sin siis lähtemään paalulta. Lähtö on-
nistui hienosti ja pääsin heti johtopai-
kalle. Pystyin kasvattamaan johtoani 
kierros kierrokselta ja olin maalissa 10 
sekuntia ennen Lindaa. Toiseen erää 
lähdin kuudennelta lähtöpaikalta. 
Taas onnistui startti hienosti ja olin 
kolmantena ensimmäisellä kääntöpoi-
julla. Ensimmäisen kierroksen aikana 
onnistuin nousemaan ohi Sampsan ja 
Tinon ja pääsin taas johdossa muilta 
karkuun. Ensimmäinen kisapäivä ta-
kana ja kaksi erävoittoa taskussa. 

Sunnuntain ensimmäisessä startissa 
jäin hiukan ja ajoin hetken neljäntenä. 
Sain parannettua melko nopeasti sijoi-
tustani kahdella sijalla ja olin saavut-
tamassa johdossa olevaa Lindaa kun 
erää liputettiin poikki kanssakilpaili-
jan kaadettua. Uusintalähdössä olin 
toisena Lindan perässä ja olin juu-
ri saamassa ohitustilaisuutta kun erä 
taas keskeytettiin. Viimeinen erä oli 
sitten loistavaa kisailua tiimikaveri-
ni Tinon kanssa. Tino otti johtopaikan 
heti lähdössä ja olin koko erän ajan 
hänen peräpeilissä kiinni. Viimeises-
sä mutkassa onnistuin saamaan pa-
remman ulostulon ja ylitin maalilin-
jan ensimmäisenä. Eroa oli vain 0,24 
sekuntia. Oli hieno taistelu! Kauden 
ensimmäinen kisa ja voitto, ei huono 
aloitus kaudelle.

Vuoksi GP Imatralla oli osaltani täy-
dellinen suoritus. Ajoin kolme erävoit-
toa putkeen ja näin oli kilpailun voitto 
selvä. Päätin säästää kalustoani viikon 
päästä ajettaviin kisoihin ja seurasin 
viimeisen erän rannalta. Rata oli tällä 
kertaa todella helppo ja ohituksia näh-
tiin melko vähän. 

Seuraavana oli vuorossa Race Hirven-
salmi. Olin toisena aika-ajossa Lindan 
jälkeen. Linda jäi kuitenkin hiukan 
ensimmäisessä lähdössä ja nappa-

sin johtopaikan jonka pidin erän lop-
puun asti. Toinen erä hävisin Jarnolle 
joka starttasi sisälinjalla. Kolmanteen 
erään lähdettiin aivan tyynessä kelis-
sä. Lähdin viidennestä paikasta mutta 
startti epäonnistui hiukan, Jarno otti 
tämänkin erän nimiinsä.

Viimeinen erä ja vielä oli mahdollisuus 
kilpailun voittoon, piti vain voittaa 
erän ja vielä iskeä taululle nopein erä-
aika. Helppoa, vai mitä? Startti meni 
nappiin ja otin johtopaikan. Sain kes-
kittyä rauhassa ajamaan mahdollisim-
man hyviä ajolinjoja sillä Jarno oli tur-
vallisen etäisyyden päässä takanani. 
Tilanne näytti erittäin hyvältä kunnes 
punainen lippu nousi ja erää keskey-
tettiin. Ei muuta kun takaisin lähtö-
laituriin ja uutta matoa koukkuun uu-
sintalähtöön. Sain taas hyvän lähdön 
mutta niin sai myös Jarno. Pidin joh-
topaikkani mutta jouduin valitsemaan 
hiukan poikkeavat ajolinjat ensimmäi-
sen kierroksen ajan turvatakseni joh-
topaikkani. Voitin erän mutta voitinko 
kilpailun? No en voittanut, tulin kui-
tenkin hienosti toiseksi alle kolmen 
sekunnin erolla eräaikavertailussa. 

Kauden neljäs kilpailu ajettiin Tam-
melassa jossa perinteisesti on ollut 
haastava ja tekninen rata. Arpa ei suo-
sinut, sain toiseksi viimeisen lähtöpai-
kan. Jarno voitti erän paalupaikalta, 
olin toisena kovan taistelun jälkeen. 
Saavutin Jarnoa koko erän ajan mut-
ta kierrokset loppuivat kesken ja olin 
maalissa vain sekunnin perässä. Toi-
sen erän startti epäonnistui ja tulin 
maaliin neljäntenä. Kaksi erää jäljellä, 
nyt oli pidettävä pää kylmänä ja tehtä-
vä virheetöntä jälkeä. 

Kolmas erä ja kaikki meni nappiin, 
erävoitto ja viikonlopun kirkkaas-
ti nopein eräaika. Neljäs erä oli sitten 
Lindan hallussa startista lähtien, olin 
toisena. Toinen sija tässä erässä oli-
si riittänyt osaltani kokonaispisteissä 
kilpailun voittoon mutta eihän hyvää 
kisatilannetta voi jättää kesken, ei-
hän? Jahtasin Lin-
daa, joka oli kova 
vastus, viimeisessä 
mutkassa sain kui-
tenkin mahdolli-
suuteni ja puristin 
hänestä ohi. Kau-
den kolmas osakil-
pailuvoitto oli näin 
selvä. 

Kauden päätöskil-
pailu ajettiin Si-
poossa. Sipoonranta 
sijaitsee vain kym-

menen minuutin ajomatkan päässä 
kotia joten nyt oltiin tutuilla vesillä. 
Paikka oli loistava, sää oli hieno ja pai-
kalle saapui paljon kavereita ja muita 
tuttuja kannustamaan. SM pisteiden 
osalta johtoasema oli turvattu, joten 
tunnelma oli vähintäänkin katossa.

Rata oli, kuten Tammelassa ja Särki-
salossa, tekninen ja tarpeeksi haas-
tava. Aika-ajoissa neljän kärki oli 0,6 
sekunnin sisällä, jäin 0,02 sekuntia 
paalupaikasta. Nyt oli tasaista! 
Olin toisena ensimmäisessä erässä, 
Linda voitti. Toisessa erässä vaihdet-
tiin paikkoja, minä voitin ja Linda oli 
toisena. Jarno voitti kolmannen erän 
ja itse olin taas kovan kamppailun jäl-
keen toisena. 

Viimeinen ja ratkaiseva erä. Kolmel-
la kilpailijalla oli mahdollisuus osa-
kilpailuvoittoon. Neljän kärki, minä 
mukaan lukien, jännitti ilmeisesti yh-
tä paljon sillä otettiin varaslähtö! Pe-
li näytti pelatulta kun yhtäkkiä punai-
nen lippu nousi ja erä keskeytettiin. 
Saimme näin uusintalähdön myötä 
uuden mahdollisuuden ja päätin lait-
taa kaikki peliin. Lähtö kuitenkin epä-
onnistui, jostain syystä potkuri irrotti 
ja jäin lähtösuoralla melkein viimei-
seksi. Taistelin kuitenkin itseni mel-
ko nopeasti kolmannelle sijalle ja kier-
roksella kolme nousin toiseksi. Linda 
ehti karkuun ja voitti kilpailun. Tu-
lin kotiyleisön edessä maaliin toisena. 
Hieno homma! Lisämausteena kilpai-
luun toi lehtihaastattelut, kulta kylvyn 
ja päivän päätteeksi upea ilotulitus.

Tämä oli neljäs kauteni SJ-15 luokassa 
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ja Sami Seliö Junior tiimissä. Hienos-
ti on mennyt ja määrätietoisen testaa-
misen ja harjoittelun ansiosta paran-
nusta ajosuoritukseen on tullut joka 
vuosi. Kokemusta on tullut reilusti li-
sää. Parasta on kuitenkin ollut tiukat 
kilpailutilanteet radalla ja kavereiden 
kanssa oleskelu radan ulkopuolella. 

Edelliset kaksi kautta olen saavuttanut 
SM hopeaa ja molemmat kerrat olen 
hävinnyt tytölle…kulta maistuu nyt 
erityisen hyvältä. 

Faktaruutu

Kuka: Max Blomberg
Syntynyt: Tammikuussa 2000
Kotipaikka: Sipoo
Seura: Porvoon Moottorivenekerho
Tiimi: Sami Seliö Junior Team, Ale-
xander Lindén, Tino Seppälä, Joona 
Tikka, Noel Vänttinen. 
Luokka: SJ-15, rataveneluokka 8-15 
vuotta täyttäneille nuorille.
Moottori: Mercury 15

Teksti: Max & Isä

Kuvat: Marko Mäkinen, MB
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Argon skrällde i Svenska V-150 2013
Vi tittar lite närmare på Magnus Pet-
tersson/Caroline Wigerman (Z-44) 
som körde en gammal Argo 21 i klass 
V-150. 1992 köpte Rickard Hagman 
en offshore 3 Argo 21 för 20 000 FIM. 
Den tävlade han med i Svenska na-
tionella klass N (enskrov 2 liter). Dä-
refter köpte Tomas Rosen (senare 
världsmästare 3C) båten och tävlade 
med den i klass B och nationella klass 
H (enskrov 1350). Men sedan 1999 
har Argon fungerat som fritidsbåt och 
mestadels stått på land. 2011 köpte 
Magnus Pettersson båten och Karnag 
Racings chefsmekaniker och plastchef 
Pavo Rajala gjorde i ordning skrovet. 
Sittbrunnen som var öppen för 4 per-
soner plastades igen till tandembrunn, 
durken placerades så lågt som möjligt 
i båten för att få ner vikten och låg po-
sition för besättningen. Eftersom bå-
ten är rejält byggd (speciellt för att va-
ra en Argo) och minimivikten i klass 
Z (V-150) är 840 kilo så prioritera-
des varje detalj utom lyftöglor och fäs-
ten till dessa för att vara så lätt som 
möjligt. Trots det så vägde båten för 
mycket så Magnus valde att inte sätta 
in trimtanken och därmed få vikt långt 
fram då båten går på nosen och tappar 
fart när vädret är lugnt. 

2012 körde Magnus Pettersson och 
Caroline Wigerman med båten vid EM 
3a (5:e plats) och hela säsongen i klass 
V-115 (enskrov med std 115 HK mo-
tor). Det blev seger vid Roslagsloppets 
50 års jubiléum och totalseger i Swe-

den Cup V-115. I V-115 är minimivik-
ten 700 kg inkl besättning så Argon 
var alldeles för tung. Inför 2013 var 
ambitionen att visa alla som tvivlade 
på båtmodellen att dom skulle ha fel. 
I Sverige talar man nästan enkom om 
att man ska/bör åka Hotshot, Tinto-
rera eller Aero i klass V-150. Men det 
har visat sig att Crum, Argo och Frodé 
båtar fortfarande presterar bra.

Säsongen 2013 började tidigt för Z-44. 
Eftersom båten skulle byta klass så in-
förskaffades en Mercury 150 EFI från 
-99. Den behövde kärlek och fick nya 
stumbussningar, packningar, trimin-
dikator, växelhus etc. Första test blev 
på tävlingsdagen i maj i Öregrund där 
ÖRK hade klubbmästerskap. Det tog 
slut redan efter ett halvt varv då tea-
met norr om Belona hoppade sönder 
stolsfästet fram och Magnus tittade 
rakt in i rattnavet när han satt på dur-
ken. Väl hemma i garaget konstatera-
des att även instrumentpanelen rasat 
ihop så det blev relativt stora reparati-
oner. Tiden var knapp då teamet skul-
le åka över till Kalkstrand för att köra 
det Nordiska mästerskapet. 

Kalkstrand bjöd på en fantastisk helg 
och hela svenskgänget iklädda blå och 
gula t-shirts bodde på Juhlamenot 
B & B. För Magnus och Carro tog ty-
värr tävlingen i Kalkstrand slut redan 
efter kontroll nr 2. När starten gick så 
var de i ledning upp till första kontrol-
len där de blev omkörda först av Fri-

berg/Hjelte men sedan också av Ae-
ro gänget Tommy Olin/Jerry Olin och 
Otto Fazer/Fredrik Fazer samt Anton 
Kortman/Atte Kortman. Ute på det 
stökigare benet gick det att åka hårt 
och fort. Det skiljde ca 50 meter mel-
lan de 5 första båtarna och alla satsa-
de stenhårt. Så pass hårt att fästena 
till motorkåpan förstördes och kåpan 
slog sönder kylvattenreturen och två 
tändspolar på Z-44. Men Magnus 
och Carro var inte allt för nedstäm-
da, dels hade Svenskteamet Friberg/
Hjelte vunnit NM guldet vilket firades 
på Juhlamenot, dels så visade man att 
Argon hängde med riktigt bra så länge 
det höll.

Väl hemma i Sverige var det dags att 
fokusera på det svenska mästerska-
pet i V-150. Den svenska tävlingska-
lendern innehåller 8 tävlingar. 2 x Os-
karshamn, 2 x Smögen, Roslagsloppet, 
Nynäshamn, Saltsjöloppet och Upp-
sala Offshore Race. Z klassen är störst 
sett till antalet aktiva och därmed en 
av de svåraste att vinna. På förhand 
såg det ut att bli 15 olika ekipage un-
der säsongen. Favoriter var Marcus 
Friberg, Anders Block, Andreas Nils-
son och Fredrik Sjölander. Fredrik 
vurpade ju tyvärr i Kalkstrand och na-
vigatören Johan Rimér får starta först 
till Uppsalas tävling i september så där 
försvann ena favoriten. 

Först ut var tvådagarstävlingen i Os-
karshamn. Dag 1 bjöd på plattvatten 
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och fint väder vilket inte alls passar 
Z-44 som har en toppfart på 63 knop. 
I Sverige är det populärt med vatten-
skotrar som tävlar på offshorebanor-
na. Första dagen i Oskarshamn starta-
de dessa skotrar i samma grupp som 
V-150. Det är ofta svårt att köra sam-
tidigt med skotrarna som axar bra och 
kliver snabbt upp i ledning. Men att 
hålla rak linje i starten tillhör ovan-
ligheten och många börjar omgåen-
de köra slalom och sprutet från skot-
rarna gör att det är snudd på omöjligt 
att se något. Modigast att ligga tajt ba-
kom skotrarna var nyblivne nordis-
ka mästaren Friberg och fjolårets nor-
diska mästare Block som ledde upp 
mot första kontroll med ca 50 me-
ters försprång till Pettersson/Wiger-
man och Gamberg/Hjelte. Ute på det 
norra benet var det något stökigare 
och av-ståndet krympte något men in-
ne på det skyddade vattnen vid kont-
roll 2 seglade Block och Friberg iväg 
utan chans för Z-44 att hänga på. Än-
då blev det på denna tävling nytt fart-
rekord då teamet passerade 63 knop 
för första gången på näst sista varvet. 
Men hög snittfart gjorde att man låg 
på en stabil tredjeplats. På näst sis-
ta varvet bröt Friberg/Hjelte och det 
blev en komfortabel andraplats bakom 
2012 års nordiska mästare Anders och 
Lasse Block.

Dag 2 bjöd på något mer sjö på det yt-
tre benet men platt i övrigt. Banan var 
något kortare och med flera högfarts-
svängar. Detta passade Argon bättre. 
Denna gång startade V-150 utan skot-
rar och istället hade man med sig 3B 

båtar som går ungefär lika fort. Vid 
kontroll 1 låg Pettersson/Wigerman 15 
meter bakom Friberg och Block i tä-
ten och på det yttre benet i sjön så gick 
man upp i ledning med ca 75 meter. 
Friberg bröt pga värmelarm vid kon-
troll 3 och Block kunde inte riktigt 
hänga med när det blev snabba svän-
gar som passar Argon bättre. På varv 
4 så packade även Blocks powertrim 
ihop så segern var aldrig hotad. Första 
delsegern i V-150 för Z-44.

Efter Oskarshamn tog Magnus med 
sig båten till Gotland där semestern 
skulle spenderas. När det återstod 5 
dagar till Smögen och väderprogno-
sen pekade stabilt på väldigt tuffa för-
hållanden så bestämde sig Magnus 
för att rigga båten för storm. I vanli-
ga fall kör man med 28 tums propel-
lrar med maximalt noslyft. Nu testade 
Magnus tillsammans med sin bror Jo-
nas (som också kör i V-150) fram och 
tillbaka och fastande för en snäll La-
ser 2, 25 tum med motorn sänkt till 
42 mm under båtbotten. Toppfart ca 
59 knop på plattvatten utan vikt i fö-
ren och fantastiskt grepp och ax. En 
stor fender fylldes med sand och där-
med placerades 52 kg fram i fören på 
båten som kompensation för avsak-
nad av trimtank och toppfarten sjönk 
nu till 57 knop men fortfarande bra ax 
och grepp. 

Fösta dagen i Smögen innebar kortad 
bana då det var dyning på 3 meter som 
rullade in. Från depån såg det inte så 
farligt ut men vid första kontrollen 
gick det knappt att köra då det var som 

att åka in i en vägg i motsjön. Kanske 
ännu svårare var det efter rundnin-
gen när man istället åker i medsjö och 
därmed dyker hela tiden. Racet blev 
perfekt för Z-44, som snabbast var 
farten 54 knop på banan så båten var 
perfekt riggad. Det blev många höga 
hopp men endast två stolsfästen gick 
sönder. Segern var aldrig hotad utan 
marginalen var stor, över 5 minuter 
och total 3:a i racet.

Andra dagen såg från land ut att bli 
platt men Z-44 bestämde sig för att 
satsa på samma set-up som dagen in-
nan då man utgick ifrån att det skul-
le ligga gammal sjö kvar.  Återigen 
ett bra beslut. Denna gång seger med 
ett par minuter före Marcus Friberg 
och Anders Block. Även dag två så 
slog Z-44 alla W-150 båtar förutom 
världsmästaren Micke Bengtsson så 
snittfarten var det inget fel på. Trots 
att det inte alls var lika mycket hopp 
så slets det hårdare på materialet då 
farten var betydligt högre på merpar-
ten av banan. Skarvarna mellan den 
ursprungliga sittbrunnen och det till-
förda materialet gav med sig ordent-
ligt, inte snyggt men det spelade ingen 
roll för funktionen.

Inför Roslagsloppet lånade Magnus 
in internationellt erfarne Claes Eh-
lén som navigatör då Carro var på en 
väns bröllop. Roslagsloppet hade för 
Magnus en ny bansträckning då star-
ten skulle ske utanför Norrtälje. Den 
södra banan var nästan identisk med 
den gamla VM banan för 3C då man 
kör upp till Simpnäs och sedan ner 
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på Gräsö och Svartlöga fjärden. Ty-
värr för Z-44 skulle det bli plattvatten 
men man tog ur sandsäcken och his-
sade motorn. Friberg tog starten med 
Z-44 hack i häl, vid första rundning 
smet Wirback förbi Z-44 och sedan 
bar det av upp mot Simpnäs. Sista de-
len där det var spegelblankt klev även 
snabbe Block förbi. Vid rundning hade 
Friberg lite problem med navigeringen 
söderut, så det var jämt, ca 150 me-
ter mellan första (Wirback) och fjärde 
(Z-44) båt. Utanför Tjockö så vurpar 
Block precis framför till vänster om 
Z-44 som stannar för att se att allt är 
ok. Här kommer en obehaglig händel-
se. Båda killarna låg i vattnet och det 
såg ok ut, båda gav tecken om att allt 
var okej och en bevakningsbåt kom 
fram för att hjälpa till. Senare visade 
det sig att Anders Block skurit av en 
tå och snittat ytterligare tår men det 
kände han inte till en början i vattnet. 
Z-44 var nu ca 500 meter efter Fri-
berg och Wirback men det dröjde inte 
många sekunder innan motorn tappa-
de kraft. Minuter senare gick det inte 
att hålla kvar båten i planing och det 
var bara att bryta. Förmodligen var 
det bränslepumpen eller TPS givaren 
som gett upp. Men istället för att fel-
söka inför nästa race så blev det skifte 
av motor vilket går på några timmar. 
En Mercury XRI från -95 monterades 
på Argon.

Nästa race var Nynäshamn. Nu skul-
le det bli riktig offshore igen och sand-
säck åkte i, motorn sänktes till drygt 
40 mm under botten och lilla propel-
lern åkte på. Efter att ha fått en bra 
start så började vågorna växa och Z-44 
lade sig bakom de större 3C båtar-
na för att känna på sjön, även Friberg 
körde förbi. När Z-175 (Nilsson) körde 
om efter nästan 1 varv tyckte Magnus 
att det var dags att gasa så då var det 
full satsning som gällde och det var in-
ga problem att hänga av övriga Z åkare 
då Friberg kort därpå tvingades bryta 
då motorn höll på att lossna. Till sy-
nes en kassaskåpssäker seger blev det 
med flera minuters marginal till tvåan 
Markus Martinsson.  Men när båten 
plockades upp så konstaterades det 
att barbords för fått stryk runt dyklis-
ten samt lite sprickor upp på däcket så 
det skulle bli plastjobb innan Dyvik för 
att få ordning på båten. Men det var 3 
veckor till nästa race och gott om tid.
Nu återstod det två race i SM och 
Z-44 ledde serien med 13 poäng före 
Gahmberg/Hjelte trots att man bru-
tit i Roslagsloppet. Nästa tävling skul-
le bli Saltsjöloppet som senaste åren 
varit olycksdrabbat då det går mycket 
privatbåtar i banan och drar svall. 
Det var av privata skäl oklart om Z-44 
skulle komma till start men jakten på 
SM guldet vill teamet inte förlora gen-

om att stå på land. Till slut blev det 
grönt ljus och man kom till start, den-
na gång med Oskar Magnusson som 
navigatör. 

Strålande sol och plattvatten låter bra 
men det är det värsta vädret då båtvå-
gorna spelar ett spratt. Så även denna 
gång. Direkt i starten så dök Friberg 
och besättningen skadades lindrigt. 
Båda fick uppsöka sjukhus för att sy ett 
par stygn i ansiktet, navigatören Hjel-
te hade även frakturer på två fingrar. 
Båten hade ett stort hål i överdäcket 
och stöttorna knäckta. Z-44 ledde vid 
kontroll 1, 2 och 3 men ute på Saxar-
fjärden ner mot kontroll 4 drog tea-
met in i båtvågor och den reparerade 
nosen försvann, nästa sekund slog de 
in i följande våg och utan nos så fyll-
des båten på några tiondelar med vat-
ten, tvärstopp. Både Magnus och Os-
kar satt kvar i sina stolar första tanken 
var att fortsätta. Men motorn var inte 
igång, båten fylld till överdäcket med 
vatten och när Magnus reste sig upp 
för att ta fram hinken såg han att fö-
ren var borta – game over. Oskar fatta 
snabbt mod och fick Magnus att stän-
ga av huvudströmmen. Både Magnus 
och Oskar undersöktes av sjöräddning 
och transporterades till fastlandet där 
ambulans väntade men bara småska-
dor konstaterades och grabbarna kun-
de få skjuts tillbaka till depån. Men Ar-
gon var det inte mycket kvar av. Även 
om Pavo Rajala kan laga allt så går 
det inte att göra underverk på 6 da-
gar. Sista deltävlingen i SM är Uppsala 
och där kan alltså inte Z-44 komma till 
start med Argon. Teamet ligger 2 po-
äng efter Gahmberg/Hjelte men kan 
inte bli slagna av något team bakom 
i resultatlistan. Så V-150 2013 blir en 
skräll, en gammal Argo 21 som var ut-
dömd på förhand vann 4 tävlingar, 
kom 2:a i en och bröt i två. Och Gahm-
berg/Hjelte vinner om inget oförut-
sett inträffar vilket också är en skräll. 
Man har visat att vinst i SM kräver att 
man går i mål i samtliga race, det spe-
lar ingen roll om man vinner men inte 
tar sig i mål frekvent. Argo 21 är ju en 
modell som det tävlats sparsamt med. 

Det var populärt med Argo 19 men 
som var mer lynnig och kunde göra si-
na kast. Argo 21 har ju en lång och rak 
bottenlinje, därav att den fungerar bra 
i sjö. Den är också bredare än de fles-
ta 21 fots båtarna och blir något tryg-
gare. Den gamla båtmodellen visade 
2013 att den fortfarande är en poten-
tiell vinnarbåt i V-150. Det var det in-
gen som trodde på förhand.

Magnus och Carro lyckades låna en 
Hotshot till avslutningsracet i Uppsala
då Argon inte gick att laga på en vecka. 
För att vinna SM guld krävdes att dom 
skulle slå Gahmberg/Hjelte och helst 
ha ytterligare en båt bakom sig. En 
svår uppgift då Gahmberg också åker 
Hotshot och har samma fart som bå-
ten Magnus lånade men Gahmberg 
har ju kört sin båt i 2 säsonger, Mag-
nus provkörde båten i 20 minuter på 
fredagskvällen innan racet. På täv-
lingsdagen beslutades att V-150 som 
hade så många deltagare fick starta i 
egen startgrupp. Det blev den jämnas-
te starten hittills på säsongen då samt-
liga båtar utom Friberg körde mellan 
64 - 65 knop. Friberg flög iväg i över-
lägsen stil. För övriga var det super 
jämt och när hela startrakan som var 
ca 1 NM lång så skiljde det endast 70 
meter mellan Magnus och Carro på 
andra plats och sista båt. Vädret bjöd 
på strålande sol och det var vindstilla 
men eftersom 60 båtar körde/tävlade 
samtidigt så blev det mycket sidvågor 
och bitvis svårkört. Magnus och Carro 
låg på andra plats bakom Friberg från 
kontroll 1 och resten av racet. Gahm-
berg/Hjelte kom på 5 plats och där-
med var SM guldet säkrat för Magnus 
och Carro.

Årets resultat blev 2, 1, 1, 1, DNF, 1, 
DNF, 2 och samtliga pallplatser bär-
gades alltså med Carro som naviga-
tör. För Carro var detta hennes 3:e SM 
guld medans det för Magnus var det 
första.

Text: Magnus Pettersson
Bilder: Björn Fernberg



Kestävyysajoja eivät Suomen rata-
moottoriveneilijät ole harrastaneet 
vuosiin. Maailmalla kuitenkin kysei-
sen kilpailumuodon suosio on kasvus-
sa ja uusia kansallisuuksia on mukana 
kilpailuissa vuosi vuodelta yhä enem-
män ja enemmän.

Kestävyysajoja ajetaan kahdella eri ve-
netyypillä, katamaraanit ja RIB-ve-
neet. Katamaraaniluokat ovat huip-
pusuosittuja Ranskassa ja RIB-veneet 
Venäjällä. Kestävyyskilpailun ajoaika 
on 6-24 tuntia ja joukkue koostuu 2-4 
kuljettajasta sekä varikkohenkilökun-
nasta jota on vaihteleva määrä. Kil-
pailun aikana kuljettajia vaihdetaan ja 
samalla veneet tankataan ja tehdään 
tarvittavat huoltotoimenpiteet. Yksi 
ajovuoro on maksimissaan 2 tuntia ja 
lepoaika ajokertojen välissä on vähin-
tään tunnin mittainen. 

Katamaraaneilla on kolme eri kilpailu-
luokka S1, S2 ja S3. Pienin luokka S1 
vastaa meilläkin ajettavaa F-4S luok-
kaa, S2 on F2 ja S3 luokassa ajetaan 
F1-luokkaa vastaavilla katamaraaneil-
la joissa on noin 300 hv moottorit. 

Kovapohjaisilla kumiveneillä eli RIB-
veneillä (Rigid Inflatable Boat) on 
neljä kilpailuluokkaa,PR1, PR2, PR3 
ja PR4. PR1 luokassa ajetaan 300 hv 
moottoreilla. Muissa luokissa moot-
torit ovat rajoitettu 60, 140 ja 200 he-
vosvoimaan. 

Katamaraaniveneiden MM-kilpailuja 
järjestetään Rouenissa Ranskassa ja 
Puolassa Augustowissa. RIB-veneiden 
kilpailupaikkoja on enemmän (Venä-
jä, Viro, Latvia, Valkovenäjä, Unkari 
jne). MM-kisat ajetaan yhtenä kilpai-
luna jonka kesto on 8-24 tuntia, Eu-
roopan mestaruus ratkaistaan osa-
kilpailuina, joissa yhden osakilpailun 
kesto on 6 tuntia. Osakilpailuista eni-
ten pisteitä kerännyt on voittaja. Mi-
talit jaetaan kuljettajille eikä teameil-
le. Teameissä kuskit saattavat vaihtua 
osakilpailusta toiseen.

Kilpailuihin osallistuu usein myös 
naiskuljettajia. Näin oli myös Viros-
sa Pärnussa jossa kesäkuussa ajettiin 
kauden 2013 RIB-veneiden ensimmäi-
nen EM-osakilpailu. Ratin takaa löy-
tyivät Viron TV-stara Kairi Rondo ja 
nyrkkeilyn maailmanmestari Nina Ab-
rosova Venäjältä. Aikaisemmin Viros-
sa ei ole järjestetty RIB-veneiden kil-
pailuja  vaikka valtakunnasta löytyy 
kaksi maailmanmestaria, Aleksei Nos-
kov ja Jüri Jõul. 

Pärnussa kisailtiin aivan kaupungin 

keskustassa Pärnu-joella joka on ihan-
teellinen paikka katsojien kannalta. 
Kilpailuun osallistui yhteensä 20 tii-
miä 65:llä kuljettajalla viidestä eri val-
tiosta; Viro, Venäjä, Latvia, Liettua ja 
Valkovenäjä. Viime vuonna MM-ki-
soissa oli osallistujia myös Hollan-
nista, Azerbaidzhanista ja Belgiasta. 
Myös USA:sta on silloin tällöin osallis-
tuttu kestävyysajoon.

Kisan tekee mielenkiintoiseksi venei-
den välitankkaus ja tiimissä olevat 
eritasoiset kuskit. Kisa on kuskeille 
fyysisesti rankka ja kahden tunnin ajo-
rupeamaa ei voi verrata 10 minuutin 
”pyrähdykseen” tavallisen ratakilpai-
lun lähdössä. Veneiden ja moottorei-
den pitää olla kestäviä ja kuljettajien 
fyysisellä kunnolla on myös erittäin 
suuri vaikutus lopputulokseen.

Pärnussa nopeimmat veneet ajoivat 2 
km pituisella radalla 6 tunnin aikana 
yli 500 km. Polttoainetta palaa kilpai-
lun aikana paljon ja tankkauksen ajoi-
tuksella, turvallisuudella ja nopeudel-
la on lopputulokseen suuri vaikutus. 
Kisan tiukkuudesta kertoo se että PR2 

Kestävyyskilpailuja Suomeen ?
luokassa oli kolme venettä puoli tuntia 
ennen maalia vielä samalla kierrok-
sella. Mielenkiintoa ja jännitystä riitti 
loppuun asti.

Isoimmat RIB-veneiden kisat aje-
taan yleensä Pietarissa jossa ajetaan 
24 tuntia. Kilpailua kannattaa men-
nä katsomaan vaikka viisumivapaalla 
reissulla. Ja vieläkin hauskempaa on 
osallistuminen näihin kisoihin !

kts.
http://www.youtube.com/
watch?v=00MyI5AXTSw

Teksti ja kuvat:  Vahur Joala ja 
Jussi Alanko
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Kesällä 2013 on herätetty henkiin pa-
la suomalaista kilpaveneilyn histo-
riaa. TG-Special, maineikkaan Tage 
Gustafsonin -70 luvulla suunnittele-
ma kilpavene on jälleen takaisin suo-
men kilparadoilla. Kaudella 2013 
ajettiin Itä-Uudenmaan saaristossa 
kyläkisojen yhteydessä ensimmäinen 
TG-Special Cup. Sarja koostui viides-

tä osakilpailuista, joista neljä ajettiin 
onnistuneesti vaihtelevissa sääolosuh-
teissa. 

TG- Special Cup - ajatuksesta to-
teutukseen
Loppukesästä 2012 alkoi pienen poru-
kan sisällä keskustelu TG-special ve-
neen takaisin tuomiselle kilparadoille. 
Olihan useampi henkilö porukan si-
sällä joskus aikoinaan aloittanut oman 
kilpailemisen juuri kyseisellä veneellä.
Toki muutamia yksilöitä oli vuodesta 
toiseen mukana eri kyläkisoissa, mut-
ta nekin vähenemään päin ja kunnol-
taan paljon paikattuja vuosien varrel-
la. 
Alkutalvesta 2012 käynnistettiin kes-
kustelut Frese Gustafsonin kanssa ide-
asta ja uusien veneiden tuottamisesta 
sarjaa varten. Tiedusteltiin myös kiin-
nostuksesta uutta sarjaa kohtaan eri 
kuljettajien ja tukijoiden kesken. Kiin-
nostusta löytyi ja näin päätettiin lait-
taa pyörät pyörimään. 
Kevättalvella 2013 tuotettiin Frese 
Gustafsonin ja joukon tukijoiden joh-
dolla kahdeksan uutta TG-Special ve-
nettä eri kuljettajille ja tiimeille. 
Veneet saatin valmistettua, jonka jäl-
keen alkoi kuhina talleissa eri puo-
lella. Viidakkorumpu oli myös tehnyt 
tehtävänsä ja pian piireissä käytiinkin 
jo keskustelua uudesta sarjasta. Nyt ei 
puuttunut kuin säännöt, kilpailut ja 
koko konsepti....

TG-Special Cup konsepti
Sarjan tarkoituksena on luoda junio-
reille edullinen ja hyvä harjoitusalusta 
kilpaveneilyn aloittamiselle, sekä mu-
kavan kilpailukokemuksen myös seni-
oreille, kaveri – ja yritysporukoille. 
Ajatuksena oli myös sarja, jossa kil-
pailee juniorit ja kokeneemmat senio-
rit rinta rinnan ja täten opastaen nuo-
rempia kuljettajia sekä tekniikan että 

TG-Special Cup 2013 klassikon näyttävä paluu!
kilpa-ajon suhteen. Koneen tulisi ol-
la sarjavalmisteinen max 15hv perä-
moottori. Sekä 2-tahti että 4-tahti ko-
neet hyväksyttäisiin mukaan. Tämä 
mahdollistaisi vanhojen perämoot-
torien kaivamisen talleista ja kustan-
nuksien pitämistä mahdollisimman 
alhaisina. 
Päätettiin myös että Cup pisteet oli-
si sidottu kilpailunumeroon ei kulje-
tajaan. Tämä mahdollistaisi myös eri 
kuljettajien ajamisen samalla kalustol-
la. 
Tämä antoi paljon joustoa esim. kave-
riporukan kesken, jolloin kuskia pystyi 
vaihtamaan kun toinen on estyneenä. 
Kilpailukalenteri koostui viidestä eri 
kilpailuista, joista 4 parasta laskettai-
siin lopputuloksen. Tämä taas mah-
dollisti yhden kilpailun poisjättämistä 
kuljettajien kesken muiden kiireiden 
takia.

Sarjan ensimmäinen kilpailu 
KaMk Race
Ensimmäinen TG-Special Cup kil-
pailu oli tarkoitus ajaa Kabbölen se-
lällä kesäkuun alkupuolella. Paikalle 
oli ilmaantunut muutama kisakalus-
to ja oli selvää että valtaosalla kuljet-
tajia oli vielä kalustot pahasti kesken. 
Kilpailua ei kuitenkaan ajettu sääolo-
suhteista johtuen. Kuljettajat yhdessä 
kilpailujohdon kanssa päätti olla aja-
matta turvallisuus syistä. Keli oli aivan 
liian kova kevyille TG-Special veneille. 
Kauden avaus sai jäädä odottamaan 
heinäkuun alussa ajettavaan Kitö-ajot 
kilpailuun.

Kitö-ajot avasi kauden.
Lähtöviivalle oli saapunut seitsemän 
kalustoa ja suurta odotusta oli ilmas-
sa! Nyt se tapahtuu! Pitkä odotus oli 
vihdoin ohi ja ajettaisiin kilpaa!
Lähtö tapahtui hivenen sekavasti, 
mutta kaikki pääsivät liikkelle.  Jo en-
sikierroksista oli selvää että juniori 
kuljettajat ottivat asiat komentoonsa! 
#2 Julius Fuchs ampaisi kärkeen #62 
Mats Lundmark ja #7 Tom Vuoriho-
vi tiukasti perässään. # 99 Ted Sand-
ström epäonnistui lähdössä, mut-
ta aloitti raivoisan takaa-ajon. Myös 
muista sijoituksista oli kovaa kisaa 

käynnissä. Julius Fuchs ajoi avauskil-
pailun voittoon ja toiseksi kaasutte-
li Mats Lundmark. Kolmanneksi ajoi 
Tom Vuorihovi ja neljänneksi Ted 
Sandström, joka nousi hienosti viimei-
seltä paikalta neljänneksi.

Kuljettajan silmin:
Kitön rata on kestosuosikki monen 
kuljettajan kesken, suojaisa paikka ja 
nopeat suorat. Sää oli TG-Specal ve-
neelle hyvä ja kilpaa sai ajaa kunnol-
la. Nopeuseroja kalustojen kesken oli  
joten ohituksia syntyi ja kuljettaja-
na joutui seuraamaan tilannetta valp-
paasti. Mukana oli ensikertalaisia ja 
kokeneita kuskeja, joten kääntöpoi-
juilla piti olla tarkkana. Kaikki pääsi-
vät maaliin ja hauskaa oli!

Svartbäck:in ajot 
Heti seuraavana viikonloppuna ajet-
tiin taas kilpaa. Nyt vuorossa oli sää-
olosuhteiden osalta haastava Svart-
bäckin kisa, joka ajetaan ei niin 
suojaisalla paikalla. Mukaan lähtövii-
valle oli myös tullut #19 Mikael Kata-
jainen. Näin ollen kisassa oli muka-
na kahdeksan venettä. Lähtö tapahtui 
edellistä kisaa tasaisemmin ja kärkeen 
ampaisi jälleen  # 2 Julius Fuchs. Ju-
lius onnistui pitämään kärkipaikkansa 
maalilinjalle asti ja otti myös kauden 
toisen osakilpailun voiton. Toisek-
si kaasutteli  # 99 Ted Sandström ja 
kolmanneksi  # 62 Mats Lundmark. 
Neljänneksi maaliviivan ylitti #7 Tom 
Vuorihovi. Jälleen nähtiin kovaa ja 
rehtiä kilvanajoa aina kärjestä viimei-
selle sijalle saakka. 

Kuljettajan silmin:
Lähtö onnistui hyvin ja lähtöviiva yli-
tettiin edellistä kilpailua tasaisemmas-
sa rintamassa. Jo ensimmäinen suo-
ra antoi osviitta millaisesta kelistä oli 
kyse. Kuoppaista oli ja paikka paikoin 
haastavaa pitää itsensä veneessä. Kaa-
su pohjassa kuitenkin painnettiin ja 
rattia sai puristaa jo toden teolla. Hy-
viä pomppuja ja veneet lensivät useita 
aallonmittoja parhaimmillan. Maalin 
tultaessa oli kädet jo hapoilla ja kisa 
tuntuikin kropassa vielä muutaman 
päivän päästä.
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Norrkullaloppet kauden trilleri
Kauden kolmas kilpailu ajettiin Norr-
kulla saaren edustalla Sipoon saaris-
tossa. Kilpailusta ei latausta puuttunut 
sillä # 2 Julius Fuchsilla oli mahdolli-
suus varmistaa osakilpailuvoitolla ko-
ko Cup sarjan voitto. Toisena sarjas-
sa oli #62 Mats Lundmark sekä aivan 
tuntumassa myös #99 Ted Sandström. 
Mats Lundmark oli kuitenkin päättä-
nyt toisin. Mats ampasikin kilpailun 
kärkeen heti lähdöstä ja piti johtonsa 
maaliin asti. Tämä tarkoitti että kau-
den Cup voitto ratkeaisi vasta viimei-
sessä kilpailussa. 
Todella haastava keli teki ajamisesta 
vaikeaa ja kilpailun aikana nähtiinkin 
useita läheltä piti tilannetta.
Toiseksi ruutulipulle kaasutteli Juli-
us Fuchs ja kolmanneksi Ted Sand-
ström, joka raivoisalla ajollaan nou-
si aivan Juliuksen kantaan ahdistaen 
aivan viimeiseen mutkaan asti. Julius 
pystyi kuitenkin pitämään paikkansa 
hienolla taktisella ajollaan. Neljännek-
si kaasutteli myös hienoa kisaa ajanut 
Dan Lundmark, joka ajoi #19 Katajai-
sen kalustolla.

Kuljettajan silmin:
Norrkullaloppet kisan ratkaisi venen 
säädöt eikä niinkään huippunopeus. 
Radan vaihtelevat sääolosuhteet suo-
jaisasta osuudesta suoraan ulapalle oli 
erittäin haasteellinen yhdistelmä. Ve-
neen keula nousi erittäin herkästi ja 
oli täysi työ pysyä vauhdissa ja oikein 
päin. Itse rata oli hyvä ja kauden en-
simmäinen kisa, jossa myös oikealle 
kaartuva mutka. 

Kauden päätös Sipoonrannassa
Kauden päätöskilpailu ja TG- Spe-
cial Cup 2013 voitto ratkaistiin sar-
jan viimeisessä kilpailussa Sipoonran-
ta Water Festivalin ja rataveneiden 
SM-osakilpailun yhteydessä. Keli 
oli kohdillaan ja ilmassa oli todellis-
ta moottorivenejuhlan tuntua. Olihan 
samalla kilpailupaikalla kyläkisojen 
Cup-luokat ja viralliset rataveneiden 
SM-luokat. Tunnelmaa paikalla lisä-
si entisestään Sami Seliö ja F1 veneen 
näytösajot.

Rata oli loistava ja suojaisa, joten nyt 
vauhdit nousivat huippuunsa. Lähtö 
onnistui hyvin ja havaittavissa oli et-
tä nyt kuljettajat antavat kaikkensa. 
Kärkeen ampaisi #2 Julius Fuchs ja 
#19 Dan Lundmark saaden #99 Ted 
Sandströmin aivan kantaansa kiinni. 
Hienosti seurasi myös #7 Benjamin 
Vuorihovi sarjan nuorin kuljettaja se-
kä #38 Jan Bergström , jota ahdisteli 
velipoika #77 Kim Bergström. Lähdös-
sä epäonnisin oli #62 Mats Lundmark, 
jolla oli ongelmia koneen käynnisty-
misen kanssa. Ajon kanssa kamppaili 
myös #33 Mats Bergström, jonka oh-

jaustanko oli löystynyt ja teki ajami-
sesta erittäin haastavaa. 

Kilpaa ajettiin suurella sydämmellä ja 
sijoituksetkin vaihtuivat kilpailun ede-
tessä.
Ruutulipulle ensimmäiseksi ajoi Ted 
Sandström, joka onnistui puristamaan 
itsensä Juliuksen ohi. Toiseksi ajoi Ju-
lius Fuchs näin ollen varmistaen Cup 
voiton kaudelle 2013. Kolmanneksi 
ajoi Dan Lundmark. Neljänneksi tu-
li hienon kisan ajanut Benjamin Vuo-
rihovi ja viidenneksi Mats Lundmark.

Kuljettajan silmin:
Rata oli loistava ja koska ajettiin sa-
maa rataa kuin SM-luokat saimme 
mukavaa vertailukohtaa kalustojen 
vauhdille. Tiukka oikea mutka lisäsi 
ajolinjojen hakemista ja taktista aja-
mista. Pitkä suora mahdollisti hyvät 
huiput ja loi erilaisia olosuhteita aja-
miseen eri kohdissa rataa. 

TG-Special Cup 2013 loppusijoitukset

1)#2 Julius Fuchs   
 Yamaha 2T
2)#99 Ted Sandström   
 Tohatsu4T
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

Kauden viimeisessä osakilpailus-
sa saimme myös vastauksen kysy-
mykseen pärjääkö 4-tahti moottorilla 
2-tahti koneita vastaan? Ted Sand-
ström osoitti että 4-tahti koneella voi 
myös voittaa kisoja ja Cup loppupis-
teissä toinen sija ei jätä asiaa enää 
arvailujen varaan. Sarjassa oli myös 
mukana kalustoja, joissa moottorin 
valmistus vuosi vaihteli 1970-2000- 
luvun välillä. Sarjan värikkyyttä kuvaa 
myös sen kirjava joukko kuljettajia. 
Mukana oli Juniori sekä seniori kul-
jettajia. Henkilöitä, jotka ajoivat en-
simmäistä kertaa kilpaa veneellä  tai 
TG-Special venettä. Kuljettajia, joilla 
oli aikaisempaa kokemusta SM-kilpai-
luista ja kyläkisoista. Mutta mikä tär-
keintä kaikilla oli hauskaa sekä radal-
la että rannassa! Tämä kuvaakin hyvin 
uuden sarjan henkeä ja rehtiä ilmapii-
riä, joka vallitsee kaikkien kesken.

Lisätietoja TG-Special Cup sarjasta 
voit lukea osoitteessa :
www.norrkullaloppet.fi/tg-cup

Mikäli olet kiinnostunut TG-Special 
Cup sarjasta ota rohkeasti yhteyttä:
J.Bergström 044 2628759 tai Dick 
Lundmark  0400 616935

Teksti: J.Bergström
Kuvat: E.Lindberg, M.Malmberg, 
T.Sundman, R.Wilén, J.Bergström, 
D.Lundmark, L.Ikonen, Jaije Hägg-
lund

Benjamin Vuorihovi

Tom Vuorihovi
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FRANK JOHANSSON PUHDISTI-
PALKINTOPÖYDÄT

Eräs Porvoon Moottorivenekerhon 
parhaimmista kilpaveneilijöistä kaut-
ta aikojen on Frank Johansson. Hän 
kilpaili 10 vuotta 1990 luvulla ja saa-
vutti kilpaurallaan mm 4 SM kultaa 
ja MM hopeaa. Eräs suurimpia loisto-
hetkiä hänen elämässään oli kun Por-
voon Kaupungin Urheilulautakunta 
valitsi hänet Porvoon parhaaksi urhei-
lijaksi vuonna 1994. Hän kilpaili eri 
veneluokissa ja saavutti erinomaisia 
tuloksia. Hän otti myös osaa kilpailui-
hin ulkomailla. Hänen kilpauransa on 
loistelias ja ainutlaatuisen hieno.

Hänen menestykseen vaikutti myös 
vahvat tukijoukot. Hänen takanaan 
oli vahva venekunta joka hoiti asiat 
eriomaisen hienosti. Hyvin suuri vai-
kuttaja oli hänen mekaanikkonsa Dag 
Karlsson. Karlsson oli hyvin pätevä 
perämoottoriasentaja. Hän oli hyvin 
perillä moottoritekniikasta ja kilpailu-
jen lähtöviivalla Johanssonilla oli aina 
käytössään huippuviritetty kone.

Kilpaveneily lehti on haastatellut 
Frank Johanssonia. Seuraavassa hän 
kertoo kilpaveneurastaan.

Vesi ja veneet ovat aina olleet lähellä 
sydäntäni. Puolessa välissä 1980 lukua
minulla oli mahdollisuus seurata serk-
kuani Miika Johanssonin venekilpai-
luja. Kilpailujen yhteydessä tutus-
tuin Porvoon “venemaffiaan“. Syksyllä 
1988 sain koeajaa Dag Karlssonin F4 
kilpavenettä. Jotain näin hienoa en ol-
lut kokenut tätä ennen. Tuntui aivan 
siltä kun olisin ollut jossain toisessa 
maailmassa.

Sitten talvella 1989 sain kerättyä ka-
saan F4 kaluston ja kuljetustrailerin. 
Sain lainata varusteita Miika Johans-
sonilta ja Hans-Erik “Kee” Johans-
sonilta. Samana vuonna otin osaa 
muutamaan SM osakilpailuun huo-
nolla menestyksellä. Innostus oli lii-
an suuri ja johti usein nurinajoihin ja 
venevaurioihin. Vuonna 1990 tapahtui 
edistystä. Dag Karlsson päätti ryhtyä
minun mekaanikoksi ja nyt mentiin 
kovasti eteenpäin. Ostin vanhan Kes-
cat-veneen Mikael Weckströmiltä. 
Aloitimme kovasti harjoittelemaan ja 
testaamaan. Porvoossa oli silloin mon-
ta kovaa venekuskia joita vastaan mi-
nun piti kilpailla. Vuonna 1991 ostin 
toisen Kescat veneen Kaj Kerppolalta 
ja tällä veneellä kilpailin MM kilpailui-
hin saakka Jyväskylässä 1992. Tämä 
kilpailu oli minulle hyvin kohtalokas 

Kilpaveneilyn menneet ajat: Esittelyvuorossa 
Frank Johansson

ja voin olla iloinen että selvisin siitä 
hengissä. Erässä mutkassa vene “leik-
kasi” ja toinen Englantilainen kilpaili-
ja ajoi suoraan minun veneen kylkeen. 
Kolari oli hyvin paha mutta onneksi 
selvisimme molemmat hyvin siitä, kai-
kesta huolimatta.
Vuonna 1993 Jan-Erik Lindholm 
suunnitteli minulle aivan uuden F4 
katamaraaniveneen. Lindholm raken-
si myös veneen meidän venekunnalle. 
Valitettavasti kävi ilmi että veneen ra-
kenne ei ollut kovin onnistunut. Tes-
tasimme kovasti keväällä ja kesällä 
ilman hyviä tuloksia. Ostin sitten van-
han Kescat veneen jolla sitten ajoin 
muutamia SM osakilpailuja.

Vuonna 1994 Italialainen Selva teh-
das otti minuun yhteyttä ja pyysi mi-
nua tehdaskuskiksi. Suostuin tähän ja 
sitten venekunta osti toisen Kescat ve-
neen Kee Johanssonilta. Vene laitet-
tiin kuntoon ja venettä esiteltiin myös 
Helsingin Venemessuilla. Keväällä ru-
vettiin testaamaan venettä ja se kulki 
todella hyvin.
Kesällä ajoin monta SM osakilpailua 
ja melkein kaikissa tuli voittoja. MM 
kilpailut ajettiin Norjan Lillesandissa. 
Kolmannessa erässä oli potkurivaike-
uksia ja luulin jo että en tule pärjää-
mään tässä kilpailussa. 
Dag Karlsson sai moottorin ja potku-
rin hyvään kuntoon ja voitin lopuksi 
viimeisen erän joka nosti minut hope-
alle näissä MM kisoissa. Ajaminen vii-
meisessä erässä oli parasta mitä ikinä 
olen ajanut kilpaurani aikana. Vuon-
na 1995 ajoin muutaman kilpailun Pa-
tu Leppälän F1 venekunnassa. Vuonna 
1996 meidän venekunta piti välivuo-
den ja “latasimme akkuja”.

Vuonna 1997 venekunta päätti ottaa 
osaa Pohjoismaiden F-2000 Cup kil-
pailuihin. Hankittiin Pasi Haavistolta 
käytetyn Burges Formel 1 veneen. Os-
timme myös uuden 
moottorin Mercury 
SST120, V6, 2l. Mi-
nun oli pakko ot-
taa käyttöön uusi 
ajotyyli suurella n. 
220 hv:n koneella 
jonka potkuri pyö-
ri “väärään suun-
taan”. Ensimmäi-
senä vuonna otin 
osaa muutamaan 
kilpailuun kuten 
MM osakilpailuun 
Ruotsissa missä si-
joitukseni oli kol-
mastoista.

Vuonna 1998 teimme veneeseen suu-
ria muutoksia ja mukana muutos-
töissä oli Harry Lindell. Venettä mm 
lyhennettiin. Suoritettiin paljon tes-
tauksia ja Mika Ämmälän hyvillä lii-
kesuhteilla hankittin uusi todella hy-
vä potkuri. Veneeseen saatiin reilusti 
lisää vautia. Vuonna 1999 ajettiin sa-
malla kalustolla ja kaikki meni hyvin.

Valitettavasti kilpaileminen loppui 
ikävällä tavalla. Tuli suuria ristiriitoja  
katsastajien kanssa  koskien moottori-
sääntöjä. Päätimme lopettaa kilpaile-
misen siihen. Kymmenen unohtumat-
toman vuoden aikana kilpailin 5:llä 
Kescat veneellä ja 1:llä Burges veneel-
lä. Moottorit olivat Yamaha, Selva ja 
Mercury. Kilpailimme aina käytetyil-
lä veneillä. Dadde sanoi kerran “Ei ole 
mitään eroa missä Franken istuu niin 
aina menee vaudilla“. Kiitän Daddea 
näistä ystävällisistä sanoista. Minun 
iskulause oli “On tärkeätä löytää ve-
neen parhaat ominaisuudet“.

Kilpavuosien aikana tuli myös nu-
rinajoja kuten Jyväskylässä 1989. Ve-
ne teki voltin yläkautta ( ilman tur-
vaohjaamoa ) ja vene meni verstaalle 
ja minä sairaalaan leikkauspöydäl-
le. Lohjalla 1991 harjoituksissa sattui 
voltti yläkautta. Selkänikamat sai täl-
lin ja kävin sairaalassa mutta pääsin 
takaisin kilpailupaikalle. Venekunnan 
kaverit olivat fixanneet veneen kun-
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toon ja sitten ajettiin kilpaa ja voitto 
tuli. Pieniä kolareita tuli myös ja mo-
nena pitkänä yönä korjattin kalustoa.

Muistot näiltä vuosilta ovat valoisat. 
En tule koskaan unohtamaan näitä 
vuosia. Haluan erikoisesti kiittää ve-
nekuntaa mihin kuuluivat: Dadde, Mi-
ka, Henni, Antti, Raiski ja Olli. Suurta 
tukea antoivat myös rouvat ja tyttöys-
tävät.

Haluan myös kiittää Sponsoreita ja 
Faneja jotka tukivat minua ja meidän 
venekuntaa. 

JA VARO ! AJAN VIE-
LÄ TÄYSILLÄ ! MUT-
TA NYT VAIN UNIS-
SA MISSÄ USEIN 
NÄEN KAIKEN UU-
DESTAAN.

Kilpaveneily lehti haluaa kiittää 
Frank Johansonia tästä hyvin seik-
kaperäisestä tarinasta. Olemme var-
moja siitä että lehden lukijat tule-
vat arvostamaan Frankin loistavaa 
menestystarinaa kun lukevat tämän 
muistokirjoituksen.

Frank Johansson
Olli Lampinen

FRANK JOHANSSON

Syntynyt: 07.01.1970 Porvoossa
Kihloissa, 4 lasta
Asuinpaikka: Pernaja
Työura: yrittäjä omassa kirvesmiesyh-
tiössä
Kilpailuaika: 1989 - 1999
Saavutuksia: 
4 kpl SM kultaa
2 kpl SM hopeaa
2 kpl SM pronssia
1 kpl MM hopeaa
1992 SE kiertopalkinto (voitti kolme-
na peräkkäisenä v. SM)
1994 Porvoon Kaupungin paras urheilija
1994 Itä Uudenmaan paras urheilija
1994 Hydro 59 kunniakirja
Hyviä sijoituksia PM ja EM kilpailuissa
1993 Porvoon Moottorivenekerhon 
perustajajäseniä
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Kalkkirannan Kievari Offshore Race 2013 
PM arvo luokissa V50 ja V150
Kilpailu ajettiin 08.06.2013, tänä vuon- 
na jo yhdestoista kerta. Sää oli mitä 
ihanteellisin ja paikalla oli runsaas-
ti yleisöä. Kilpailijat eivät pitäneet ke-
liä mitenkään kummallisena, vaan jo-
pa normaalina. Hieman pompuista 
siellä välillä oli, mutta ajo sujui hyvin, 
näin moni kommentoi kisaa. Kilpailu 
oli luokissa V50 ja V150 PM kilpailu ja 
kansainvälisyyttä edusti 5 venekuntaa 
Ruotsista. Muissa luokissa kilpailu oli 
SM osakilpailu. Tänä vuonna oli run-
saasti ilmoittautuneita peräti 27 vene-
kuntaa joista 14 ylitti maaliviivan ja sai 
tuloksen. Ennen varsinaista Offshore 
kilpailua jonka lähtö oli klo:13 ajettiin 
Kalkkirannan edustalla Swing Cup. 
Swing luokan voitti Johan Wahlman - 
Gumbo Racing Team.

Kilpailun järjestelyt toimivat erittäin 
hyvin. Kilpailun johtajana toimi Timo 
Suomi, kilpailusihteerinä Ville Lam-
pinen, tiedotuspäällikkönä Olli Lam-
pinen, turvapäällikkönä Oskar Wiik ja 
ajanottopäällikkönä Team Isa Melan-
der. Toimitsijoiden kokonaismäärä oli 
peräti 120 henkilöä.

Offshore rata kulki Kalkkirannasta 
etelään. Yhden ratakierroksen pituus 
oli 9 merimailia ja isot luokat kiersi-
vät rataa 6 kertaa ja pienemmät luokat 
5 kertaa. Molemmat Pohjoismaiden 
mestaruudet menivät Ruotsiin, mutta 
muut PM mitallisijat ottivat Suomalai-
set venekunnat. Luokassa V150 voiton 
veivät Markus Friberg / Linus Hjelte. 
Porvoon Moottorivenekerhon Tommy 
Olin / Jerry Olin ottivat hopeaa. Si-
poolaiset Otto Fazer / Fredrik Fazer 
sijoittuivat pronssille.

Luokassa V50 Ruotsin Sebastian 
Groth / Kristoffer Groth ajoivat PM-
kultaa mutta hyvin ajoivat myös Gua-
rana Motorsällskap:n Nikolaus Lai-
ne ja Joakim Blomqvist jotka ottivat 
hopeaa. Pronssille sijoittuivat Tomi 
Huuhka ja Ville Viljakainen.

Hallitseva 3C luokan Maailmanmesta-
ri Marcus Johnsson / Thomas Holm-
ström voitti oman luokkansa. Luokan 
3B voitti Imatran Venekerhon Tapio 
Tiihonen / Kauko Kaartinen. Joka-
mies luokan voittivat Karl Fazer / Jani 
Termonen NJK.

Porvoon Moottorivenekerho järjesti 
kilpailunjärjestäjille 07.09.2013  kri-
tiikkipalaverin. Siellä käytiin läpi kil-
pailun huonot ja hyvät asiat. Tilaisuu-
den tarkoitus on pyrkiä parantamaan 
ensi kilpailussa ne asiat missä on pa-
rantamisen aihetta. Tilaisuus oli myös 

illanvietto hyvän ruu-
an ja hyvien kavereiden 
kesken.

Teksti: Olli Lampinen
Kuvat: Tiina Björk & 
Tom Karlsson

Sebastian / Kristoffer Groth

Jonas Pettersson / Claes Ehlén

Niclas Hallgren / Stefan Bagger

Markus Friberg / Linus Hjelte
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Helsinki

Porvoo

Kalkkiranta

 

Fredrik Sjölander / Johan Rimér
Nikolaus Laine / Joakim Blomqvist
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Hirvensalmen EM kilpailuissa elo-
kuun alussa syntyi ajatus osallis-
tua myös F4s PM kilpailuihin Norjan 
Drammenissa kuun loppupuolella. 
EM kilpailut olivat Nyholmin veneily-
tiimille ensimmäinen suurempi arvo-
kilpailu sitten siirtymisen uuteen F4s 
luokkaan edellisellä kaudella. Hirven-
salmen kisa toi runsaasti kokemusta 
ajaa lähdöissä, joihin osallistui mon-
ta kilpailijaa ja joiden osallistujista ei 
ennakkoon tiennyt lähes mitään. Kun 
veneitä on monta erässä, käydään jo-
kaisesta sijasta kunnon kilvanajoa ja 
tilanteet vaihtuvat erän aikana. Kil-
pailuissa jossa ajaa vain muutama ve-
ne per erä, eristä muodostuu usein 
vain jonossa ajelua.  Kun vielä Nor-
jan joukkuejohtaja Jarle Hagane il-
moitti Hirvensalmella, että Dramme-
niin oli ilmoittautunut siinä vaiheessa 
12 kilpailijaa, niin päätös osallistua 
kilpailuihin vahvistui. Ainoana hait-
tapuolena, jota tietysti jouduimme 
punnitsemaan, oli että viimeinen SM 
osakilpailu Sipoossa samana viikon-
loppuna jäisi ajamatta. Tällaisia pääl-
lekkäisyyksiä aikataulujen osalta pi-
täisi kyllä pyrkiä välttämään jos vain 
mahdollista. Muita kilpailijoita emme 
saaneet mukaan Suomesta, emme tie-
tysti kovasti houkutelleetkaan, koska 
oli tärkeää, että Sipoon suurpanostuk-
sessa oli niin monta kilpailijaa paikalla 
kun mahdollista.

Kilpailumatkalle lähdimme keskiviik-
koiltapäivänä kolmen henkilön voi-
min; Anton Nyholm, Micke Ceder-
berg ja allekirjoittanut. Matkareittinä 
oli ajomatka Vantaa-Turku, laivamat-
ka Turusta Tukholmaan ja torstaipäi-
vä varattiin ajomatkalle Tukholmasta 
Norjan Drammeniin. 

Matka sujui ilman ongelmia ja olimme 
kilpailupaikalla hyvissä ajoin torstai-
na iltapäivällä. Kilpailupaikka sijaitsi 
aivan Drammenin keskustassa ja joen 
ranta viheralueineen oli varattu varik-
ko- ja kilpailupaikaksi. Järjestys vari-
kolla oli hyvä ja jokaiselle luokalle ja 
veneelle oli järjestetty oma paikkan-
sa. Heti alusta lähtien järjestäjät täh-
densivät hyvän järjestyksen tärkeyt-
tä, koska itse kilpailutapahtumaan oli 
tulossa kuvaamaan kaksi TV-ryhmää 
Norjan televisiosta. Varikolle oli myös 
järjestetty asianmukainen vartiointi 
ja veneet olivat yön aikana ympäröity 
mellakka-aidoilla. 

Saimme vielä torstai-iltana hoidettua 
ilmoittautumiset ja pakolliset paperi-
työt. Itse toimin Suomen joukkueen-
johtajana ja olin palkintotuomariston 
jäsenenä kisassa. Ilmoittautumisen 

F4s PM kilpailut Norjan Drammenissa 22-23.8.2013

yhteydessä meille pettymyksenä selvi-
si, että 12 ennakkoon ilmoitetun osal-
listujan sijasta paikalle odotettiin 
ainoastaan kuutta kilpailijaa. Peruu-
tuksia oli tullut runsaslukuisesti, se-
kä Norjasta että Ruotsista. Norjalaiset 
järjestäjät olivat sekä noloja, että pet-
tyneitä asiasta mutta minkä sille voi. 
Varikkokeskustelujen mukaan F4s 
luokka ei kasva Ruotsissa kun taas 
Norjaan on ensi kaudeksi tulossa 
muutamia uusia kuskeja. Karkeana ar-
viona on, että F4s kalustoja on Suo-
messa, Ruotsissa ja Norjassa yhteensä 
reilut 20 ensi kaudella. Haluja esiintyi 
myös järjestää PM-sarja kolmella osa-
kilpailulla, yksi kussakin maassa.

Ensimmäinen kilpailupäivä
Drammenin kilpailuissa oli runsaas-
ti osallistujia ja eri luokkia oli paljon. 
Paikalla oli GT15, GT30, F4s, Thunder 
Cat, F2 näytöskilpailu, monta eri Jet 
Ski luokkaa.  Marit Stromöy ajoi myös 
molempina kilpailupäivänä yleisöajoa 
kaksipaikkaisella F1 kalustollaan.
Heti ensimmäisenä kilpailupäivä-
nä selvisi, että järjestäjien henkilö-
resurssit olivat aivan liian vähäiset. 
Koko ensimmäistä kilpailupäivää vai-
vasi aikataulujen pitämättömyys. Päi-
vän aikataulu oli lähes aamusta läh-
tien venähtänyt niin, että iltapäivällä 
kaikki oli myöhässä 4-5 tuntia. F4s 
luokan osalta olimme 12 tuntia kil-
pailupaikalla ja päivän saldoksi jäivät 
harjoitukset, jotka sisälsivät ½ tuntia 
harjoitusajoa + aika-ajot sekä yksi kil-
pailuerä. Toinen kilpailuerä lähetettiin 
kyllä kertaalleen matkaan, mutta kos-
ka siinä tuli ympäriajo ja se jouduttiin 
keskeyttämään, viivästyi kilpailu vie-
lä lisää. Sillä välin aurinko oli ehtinyt 
laskeutua niin matalalle, että ne, jot-

ka ajoivat kuvulla, jossa ei ollut aurin-
kosuojaa eivät auringon häikäistäessä 
nähneet mitään ja uusintalähtö pää-
tettiin perua siltä päivältä.
Varsinainen F4s kilpailu alkoi siis ai-
ka-ajolla. Aika-ajot eivät Antonin osal-
ta menneet nappiin. Molemmilla aika-
ajokierroksilla sattui samassa kohtaa 
pieni ajovirhe ja sijoituksena oli niuk-
kaakin niukempi kuudes sija. Nämä 
olivatkin viikonlopun ainoat varsinai-
set ajovirheet, kilpailuerissä niitä ei 
sitten enää tullutkaan. 

Kilpailurata oli haastava, kääntöpoi-
juja oli kaiken kaikkiaan seitsemän, 
kaksi käännöstä oikealle, josta toinen 
90 astetta, virtaava vesi ja laineet jot-
ka ponnahtivat betonireunoista takai-
sin ja jotka muodostivat epämääräistä 
aallokkoa. Hitaammassa osassa ra-
taa kääntöpoijujen väli oli noin 100 ja 
150 metriä, joten potkurivalintakin oli 
mielenkiintoinen.  Joessa oli myös sa-
manaikaisesti Jet Ski rata ja kaikki sen 
20-30 kääntöpoijua häiritsemässä, jo-
ten ajamisesta tuli melkoista pujotte-
lua. 

Ensimmäisessä erässä selvisi melko 
lailla viikonlopun voimasuhteet. Ruot-
salaiskaksikko Jesper Forss, joka voit-
ti koko kilpailun ja Morgan Jernfast, 
joka oli kilpailun kakkonen, karkasivat 
muilta ja Anton kamppaili tasaväki-
sesti Norjalaiskolmikon kanssa. Näillä 
asetelmilla mentiin kaikki neljä erää. 
Ensimmäisessä erässä Anton otti läh-
tösuoralla reilusti oikealle ja koska 
lähtösuoran puolivälin jälkeen ajolin-
jat olivat vapaat, niin hän valitsi taka-
na tulijana tiukan ajolinjan ensimmäi-
selle poijulle kun taas muut ajautuivat 
kauemmaksi poijulta, ja pystyi ohit-
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tamaan yhden Norjalaisen. Molem-
mat Ruotsalaiset ja kaksi Norjalaista 
pääsivät kuitenkin karkuun ja sijoi-
tuksena viides sija. Antonin vauhti oli 
kyllä suorilla kohdallaan mutta kiihty-
vyys syheröisissä mutkissa ei riittänyt 
enempiin ohituksiin. Hyvästä vauh-
dista oli myös osoitus, että Antonilla 
oli toiseksi – kolmanneksi nopeimmat 
kierrosajat per erä.
Toisessa erässä Anton pääsi hyvin 
matkaan ja oli aivan kärkikolmikon 
takana kun Christian Carlsen kaatoi 
veneensä ja uusintalähtöä ei samana 
päivänä enää ajettu.

Toinen kilpailupäivä
Koska toista erää ei pystytty perjantai-
na ajamaan, edellisen illan ohjaajako-
kouksessa päätettiin, että se ajetaan 
lauantaina klo 8.00. Kaikki kilpaili-
jat olivat aamusta heti lähtövalmiina, 
mutta Drammenissa oli viikonlopun 
aikana vesifestivaali ja juhlinta sen 
mukainen. Koko joki oli täynnä pul-
loja ja tölkkejä. Sen siivoaminen kes-
ti ainakin tunnin ja hankaluutena vie-
lä se, että virtaava vesi toi koko päivän 
ajan mukanaan lisää pulloja ja tölkke-
jä kilpailuradalle. Ajaminen oli koko 
lauantain aikana yhtä pujottelemista, 
ensinnäkin omat kääntöpoijut, Jet Ski 
radan poijut sekä pullot ja tölkit. An-
ton selvisi päivän yhdellä tölkkiosu-
malla mutta onneksi pienillä vaurioil-
la.
Toisesta erästä puuttui Chistian Carl-
sen, joka oli kaatanut veneensä edel-
lisenä päivänä ja Anton pystyi pitä-
mään muut Norjalaiset perässään ja 
sijoituksena oli hyvä kolmas sija, heti 
Ruotsalaiskaksikon perässä.

Kolmannessa erässä Anton sai hyvän 
lähdön ja ampaisi kahden Norjalaisten 
ohi heti ensimmäisellä kierroksella. 
Ensimmäisellä kierroksella Antonilla 
oli aina iskun paikka, koska hitain oi-
kea poiju jätettiin erissä ensimmäisel-
lä kierroksella aina kiertämättä. Chris-
tian Carlsen jahtasi kaikki 10 kierrosta 
Antonia yhden-kahden veneenmitan 
päässä mutta ei pystynyt ohitukseen. 
Viimeisellä kierroksella Carlsenin her-
mo petti ja yritti epätoivoista ohitta-
mista, mutta joutui ajamaan kaksi poi-
jua väärältä puolelta ja peli oli selvä. 
Tuloksena erästä oli Antonille neljäs 
sija.

Ennen viimeistä erää ynnäsimme si-
joituksia ja pisteitä yhteen ja totesim-
me, että neljäs sija on kisassa var-
ma, mutta voittamalla Norjan Stian 
Slåttedalen sijoituksena olisi pronssia. 
Ruotsalaiset kilpakumppanit tarjosi-
vat potkuria lainaksi ja päätimme ko-
keilla jospa lainapotkurilla Slåttedalen 
olisi lyötävissä. Satsaus ei onnistunut, 
Slåttedalen ajoi erävoittoon ja Carls-

senkin kiilasi kakkoseksi Antonin ol-
lessa kolmas. Sekä Forss että Jern-
fast, jotka olivat varmistaneet ykkös 
ja kakkossijat jättivät viimeisen erän 
ajamatta. Antonin loppusijoitukseksi 
kokonaiskilpailussa jäi siis asiallinen 
neljäs sija. 

Lopputulokset olivat seuraavat:
1. Jesper Forss, Ruotsi
2. Morgan Jernfast, Ruotsi
3. Stian Slåttedalen, Norja
4. Anton Nyholm, Suomi
5. Christian Carlsen, Norja
6. Magnus Skjelbred, Norja

Toinen kilpailupäivä sujui aikatau-
lujen osalta paljon paremmin ja suu-
remmilta aikatauluongelmilta vältyt-
tiin. Palkintojenjako oli ajallaan ja 
matka kotiin aloitettiin noin klo 22.00 
paikallista aikaa. Matkaa Tukholmaan 
tehtiin koko lauantain ja sunnuntain 
välinen yö, joka kilpailupäivän päät-
teeksi osoittautui melko raskaak-
si. Aikataulukiireiden takia piti ehtiä 

sunnuntain aamulautalle kun työt kut-
suivat heti maanantaiaamuna kotisuo-
messa. 

Kokonaisuutena kilpailu oli erittäin 
positiivinen kokemus. Osallistujamää-
rä F4s luokassa oli tietysti pieni pet-
tymys, mutta kapea ja mutkikas rata 
sai aikaan oikean kilpailuajon tuntua, 
kanssakilpailijat eivät olleet tuttuja ja 
kamppailu jokaisesta sijasta oli kovaa. 
Kilpailupaikka oli loistava, keskel-
lä kaupunkia, sää kesäisen aurinkoi-
nen ja varsinkin lauantaina kilpailuja 
seurasi monituhatpäinen yleisö. Sel-
laista katsojamäärää saa harvoin seu-
raamaan venekilpailuja, F1 kilpailu-
ja lukuun ottamatta. Osallistuminen 
Drammenin kisaan oli meidän tiimin 
osalta ensimmäinen mutta tuskin vii-
meinen. Seuraavaan kertaan matkaan 
pitää kuitenkin varata päivä tai kaksi 
enemmän aikaa.

F4s terveisin
Benko Nyholm
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Kuvat: Tiina Björk, 
Jukka Haapiainen, 
Tom Karlsson,
Heimo Hellsten,
Jaije Hägglund

Suomen Purjehdus ja Veneily SM-TULOKSET 2013 / OFFSHORE
Nopeuskilpailutoimikunta

V50

Ohjaaja
Nimi Seura Sipoo Förby 1 Förby 2 Uki 1 Uki 2 Kotka Saimaa 1 Saimaa 2 Yht. 6 / 8

1 Nikolaus Laine GMS 15 15 15 15 15 12 87
2 Kasper Partanen POMO 0 12 0 12 12 15 51
3 Joakim Blomqvist GMS 15 15 30
4 Tomi Huuhka SKV 12 12 0 24

Anton Nyholm POMO 0 0
Navigaattori

Nimi Seura Sipoo Förby 1 Förby 2 Uki 1 Uki 2 Kotka Saimaa 1 Saimaa 2 Yht. 6 / 8
1 Joakim Blomqvist GMS 15 15 15 15 15 12 87
2 Filippa Partanen POMO 12 0 12 12 15 51
3 Nikolaus Laine GMS 15 15 30
4 Ville Viljakainen SKV 12 0 12
4 Risto Lindström UPS 12 12

Magnus Sederholm POMO 0 0
Jussi Myllymäki SKV 0Suomen Purjehdus ja Veneily SM-TULOKSET 2013 / OFFSHORE

Nopeuskilpailutoimikunta

V150

Ohjaaja
Nimi Seura Sipoo Förby 1 Förby 2 Uki 1 Uki 2 Kotka Saimaa 1 Saimaa 2 Yht. 6 / 8

1 Tommy Olin POMO 15 10 15 12 15 10 10 77
2 Otto Fazer NJK 12 12 12 0 12 12 12 72
3 Tom Vuorihovi POMO 0 15 0 8 0 15 15 15 68
4 Risto Lindström UPS 10 15 10 35
5 Anton Kortman POMO 0 10 8 18
6 Joakim Nyberg IBK 0 8 10 0 0 18

Navigaattori
Nimi Seura Sipoo Förby 1 Förby 2 Uki 1 Uki 2 Kotka Saimaa 1 Saimaa 2 Yht. 6 / 8

1 Jerry Olin POMO 15 10 15 12 15 10 10 77
2 Fredrik Fazer NJK 12 12 12 0 12 12 12 72
3 Hanna Nyholm POMO 0 15 0 8 15 38
4 Juha-Matti Valmunen UPS 10 15 10 35
5 Samuli Vuorihovi POMO 15 15 30
6 Atte Kortman POMO 0 10 8 18
7 Peter Sundström IBK 0 8 10 0 0 18

Tobias Nevalainen POMO 0 0
Suomen Purjehdus ja Veneily SM-TULOKSET 2013 / OFFSHORE
Nopeuskilpailutoimikunta

Off 3B

Ohjaaja
Nimi Seura Sipoo Förby 1 Förby 2 Uki 1 Uki 2 Kotka Saimaa 1 Saimaa 2 Yht. 6 / 8

1 Tapio Tiihonen ImVK 15 15 15 0 0 15 15 15 90
2 Jyrki Tikka ImVK 0 12 12 15 0 12 12 12 75
3 Juhani Jaaranen POMO 0 10 10 10 10 40

Navigaattori
Nimi Seura Sipoo Förby 1 Förby 2 Uki 1 Uki 2 Kotka Saimaa 1 Saimaa 2 Yht. 6 / 8

1 Kauko Kaartinen ImVK 15 15 15 15 15 15 90
2 Leo Häkkinen ImVK 0 12 12 15 0 12 12 12 75
3 Tobias Nevalainen POMO 0 10 10 20
3 Niko Repo POMO 10 10 20

Jouni Eerola ImVK 0 0 0

Suomen Purjehdus ja Veneily SM-TULOKSET 2013 / OFFSHORE
Nopeuskilpailutoimikunta

Off 3C

Ohjaaja
Nimi Seura Sipoo Förby 1 Förby 2 Kotka Saimaa 1 Saimaa 2 Yht. 5 / 6

1 Marcus Johnsson P-67 15 15 15 15 60
2 Dennis Westerholm POMO 8 10 10 10 12 15 57
3 Niclas Hallgren POMO 12 6 8 12 15 53
4 Johan Rehn P-67 10 12 12 34
5 Lauri Lampén P-67 0 10 12 22
6 Peter Wentzel POMO 0 8 8
7 Ilkka Landen SKV 5 5

Navigaattori
Nimi Seura Sipoo Förby 1 Förby 2 Kotka Saimaa 1 Saimaa 2 Yht. 5 / 6

1 Tomas Holmström P-67 15 15 15 15 60
2 Dan Pihlström POMO 8 10 10 10 12 15 57
3 Reijo Kauppinen POMO 6 8 12 15 41
4 Esa Luukkonen KMVS 10 12 12 34
5 Jyrki Perokorpi POMO 0 10 12 22
6 Stefan Bagger POMO 12 12
7 Michael Bussman POMO 0 8 8
8 Jussi Myllymäki SKV 5 5
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SM Tulokset 2013– Rataveneily 
03.09.2013 

1 
 
NOPEUSKILPAILUTOIMIKUNTA 
 
Nopeuskilpailutoimikunta on kokouksessaan 03.09.2013 vahvistanut seuraavat SM tulokset: 
 
Luokka SJ15 

          
           Kilpailija Seura Nro KP-Group  

Powerboat Race 
Vuoksi GP Race Hirvensalmi Kuivajärvi 

Race 
Sipoonranta  
Waterfestival 

Yhteensä 

 

SM Sija 

Blomberg Max PoMo 10 15 15 12 15 12 57 
 

1 
Vilmunen Jarno ImVK 74 8 12 15 12 10 49 

 
2 

Saari Linda TaVS 76 12 10 8 10 15 47 
 

3 
Seppälä Tino GMS 99 10 6 10 8 8 36 

 
4 

Vaarala Sampsa ImVK 20 5 8 6 6 2 25 
 

5 
Kemppainen Totti PoMo 8 6 1 4 4 6 20 

 
6 

Tolonen Kasper ImVK 15 1 4 5 5 5 19 
 

7 
Tikka Joona ImVK 68 4 2 3 3 4 14 

 
8 

Styf Roope ImVK 9 3 5 1 2 0 11 
 

9 
Linden Alexander GMS 25 2 3 2 1 3 10 

 
10 

Vänttinen Noel GMS 27 0 0 0 0 1 1 
 

11 
Vuorihovi Benjamin PoMo 7 0 0 0 

 
0 0 

 
12 

           Luokka T400S 
          

           Kilpailija Seura Nro KP-Group  
Powerboat Race 

Vuoksi GP Race Hirvensalmi Kuivajärvi 
Race 

Sipoonranta  
Waterfestival 

Yhteensä 

 

SM Sija 

Magnus Sederholm PoMo 20 12 15 15 15 12 57 
 

1 
Lindholm Alexander PoMo 31 10 

 
12 12 15 49 

 
2 

Weckström Frank PoMo 71 8 12 10 10 10 42 
 

3 
Ahonvala Jasmine ImVK 75 15 

    
15 

 
4 

SM Tulokset 2013– Rataveneily 
03.09.2013 

2 
 

           Luokka GT30 
          

           Kilpailija Seura Nro KP-Group  
Powerboat Race 

Vuoksi GP Race Hirvensalmi Kuivajärvi 
Race 

Sipoonranta  
Waterfestival 

Yhteensä 

 

SM Sija 

Lehtonen Tuukka HirVe 77 15 15 12 12 12 54 
 

1 
Klint Patrick SKV 10 10 12 15 15 6 52 

 
2 

Virtanen Riku SKV 96 12 10 8 10 10 42 
 

3 
Vienonen Hanna TaVS 15 8 6 10 8 5 32 

 
4 

Pakalen Sara VENU 97 6 8 5 6 8 28 
 

5 
Roms Sandra PoMo 8 

    
15 15 

 
6 

Styf Kristian ImVK 9 
 

5 
  

4 9 
 

7 
Ahonvala Jasmine ImVK 75 

  
6 

  
6 

 
8 

           Luokka O250 
          

           

Kilpailija Seura Nro 
KP-Group  
Powerboat Race Vuoksi GP Race Hirvensalmi 

Kuivajärvi 
Race Yhteensä 

 

SM 
Sija 

 Pertti Virnala TaVS 21 12 12 12 12 48 
 

1 
 Ketola Juha TaVS 2 0 15 8 15 38 

 
2 

 Jari Ahonvala ImVK 75 
 

10 15 10 35 
 

3 
 Riku Lehtonen HirVe 77 15 

   
15 

 
4 

 Rytkönen Ilkka RPS 37 
  

10 
 

10 
 

5 
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Luokka F-4S 

          
           

Kilpailija Seura Nro 
KP-Group 
Powerboat Race 

Kuivajärvi 
Race 

Sipoonranta 
Waterfestival Yhteensä 

 
SM Sija 

  Martin Olle GMS 35 15 15 15 45 
 

1 
  Viippo Kalle SKV 95 12 12 10 34 

 
2 

  Lindström Risto UPS 7 10 8 12 30 
 

3 
  Nyholm Anton PoMo 19 8 10 

 
18 

 
4 

  Manninen Juha-Pekka VENU 5 
 

6 
 

6 
 

5 
   

 
SJ15 CUP 

                   
                    

Kilpailija Seura 

KP-Group 
Powerboat 
Race Yht. 

SM  
pist. 

Vuoksi 
GP Yht. 

SM  
pist. 

Race  
Hirvensalmi Yht. 

SM  
pist. 

Kuivajärvi  
Race Yht. 

SM  
pist. 

Sipoonranta  
Waterfestival Yht. 

SM  
pist. 

SM  
Yht. 

 

SM 
Sija 

Blomberg Max PoMo 15 21 15 15 16 12 12 16 12 15 19 15 12 18 15 69 
 

1 
Vuorihovi Benjamin PoMo 0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
  

  Kemppainen Totti PoMo 6 
  

1 
  

4 
  

4 
  

6 
  

  
  

 
  

               
  

  Vilmunen Jarno ImVK 8 13 12 12 20 15 15 21 15 12 18 12 10 15 12 66 
 

2 
Vaarala Sampa ImVK 5 

  
8 

  
6 

  
6 

  
2 

  
  

  Tolonen Kasper ImVK 1 
  

4 
  

5 
  

5 
  

5 
  

  
  Tikka Joona ImVK 4 

  
2 

  
3 

  
3 

  
4 

  
  

  
 

  
               

  
  Seppälä Tino GMS 10 12 10 6 9 10 10 12 10 8 9 10 8 11 10 50 

 
3 

Linden Alexander GMS 2 
  

3 
  

2 
  

1 
  

3 
  

  
  Vänttinen Noel GMS 0 

  
0 

  
0 

  
0 

  
1 
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Kauden 2012 jälkeen oli epävarmaa 
ajettaisiinko T400s-luokkaa vai ei. Oli 
puhetta että ajavat kuskit siirtyisivät 
GT30-luokkaan ja että osanottajia ei 
olisi enää.
Tiedettiin että Porvoon seudulla oli-
si minun lisäksi ainakin kaksi venet-
tä jotka ovat kilpailukykyisiä luokassa 
ja minä tiedustelin olisivatko he kiin-
nostuneita ajamaan kyläkisojen sijaan 
SM-kilpailuja.
Frank ja Alexander vastasivat myön-
teisesti ja voitiin ilmoittaa NKT:lle et-
tä Porvoosta on kolme venettä tulossa. 
Toivottiin että joku muukin olisi aja-
nut vielä yhden kauden, mutta muita 
ei sitten näkynyt, vaan olivat joko lo-
pettaneet tai siirtyneet GT30-luok-
kaan. 

Ennen ratakilpailujen alkua oli muu-
ta ohjelmaa luvassa, nimittäin Kasper 
Partasen V-50 veneen kilpakuntoon 
varustaminen. Kasper ja minä olemme 
pienistä saakka hölmöilleet yhdessä 
mm. mopoaikoina, mutta kesti kauan 
ennen kuin ”Kaspi” innostui kilpave-
neistä. Nyt oltiin molemmat taas sa-
man harrastuksen parissa ja tästä ei 
voinut kuin seurata hyvää. Kaspi oli ti-
lannut upouuden TG 5000 xr:n mut-
ta venerakentajan kiireisen aikataulun 
takia saatiin vene muotista vasta viik-
koa ennen Kalkkirannan kilpailua. Sii-
nä meni sitten koko viikon illat veneen 
varustamiseen ja osien rakenteluun. 
Perjantai-iltana saatiin vene vihdoin-
kin veteen ja saimme ajettua muuta-
man minuutin ennen nukkumaanme-
noa. Kalkkirannassa ei käynnyt kuin 
Strömsössä, vaan vene kaatui heti läh-
dössä. 

Kesäkuun lopussa olivat ensimmäi-
set ratakisat; Förbyn kilpailu missä 
todettiin talven muutostyöt toimivik-
si monen GT30-veneen jäädessä pe-
räaaltoihin. Valitettavasti starttimoot-
toriongelmien takia lähtölaiturista 
pääseminen oli oma kamppailu sinän-
sä, ja jouduin jopa yhdessä lähdössä 
vetämään moottorin käyntiin. Hyvän 
vastuksen antoi Jasmine Ahonvala jo-
ka ajoi varmasti ja pysyi joka erässä 
edessäni.
Lopputulos: 1) Jasmine Ahonvala 
2) Magnus Sederholm 3) Alexander 
Lindholm 4) Frank Weckström

Seuraavana vuorossa oli Imatran kil-
pailu ja Vuoksen virtaukset. Paikalla ei 
ollut kuin kaksi T400s-venettä; Frank 
ja minä. Kaksipäiväinen kilpailu pit-
kine taukoineen olisi monen mielestä 
varmaan voitu tiivistää yksipäiväiseksi 
mutta kyllä oli classic-venettä ja radio-
ohjattavia kiva katsella. Täällä ajet-

Magnus Sederholm ja kilpaveneilykausi 2013.
tiin enemmän kilpaa samassa lähdös-
sa ajavien GT30-veneiden kanssa kuin 
toistemme kanssa, mutta pääasia että 
sai ajaa. Onnistuin jopa saamaan Sara 
Packalénin spinnauksen videolle. Tä-
män ja monta muuta ajovideota löy-
tyy Youtubesta sivulta Magnus Seder-
holm.
Lopputulos: 1) Magnus 2) Frank.

Tammelassa oli varikolla show, aiko-
mukseni oli ajaa harjoituksissa vain 
muutaman kierroksen jotta saisin tun-
tumaa rataan ja tarkistaakseeni että 
moottori ja vene käyttäytyvät toivotul-
la tavalla. Testatessani kuinka jyrkäs-
ti voi kääntää poijulla vene spinnasi ja 
takaa tuleva Tuukka Lehtonen ei ehti-
nyt väistää vaan tuli sivuluisussa kyl-
keeni niin että vene hiljaa keikahti ym-
päri. Hyvä että ei keneenkään sattunut 
eikä mitään hajonnut. Ei muuta kuin 
vene rantaan, varikolle ja vedet pois 
moottorista jotta ehtisi ensimmäiseen 
erään. Huonon arpaonnen takia sain 
viimeisen lähtöpaikan ensimmäisessä 
erässä ja onnistuin vieläkin ottamaan 
yhden poijun vääraltä puolelta joka 
johti viimeiseen sijaan. Seuraavassa 
kahdessa erässä olin onnekkaampi ja 
onnistuin Alexanderin ja Frankin mai-
niosta ajosta huolimatta livahtamaan 
ohi voittaen osakilpailun.

Hirvensalmessa nautittiin kauniista 
säästä ja kansainvälisestä tyylinäyt-
teestä F4s-luokan EM-kisassa. Onnit-
telut vielä Olle Martinille joka maksi-
mipistein vei EM-tittelin Sipooseen. 
GRATTIS!! Omassa luokassa alkoi 
Alexanderin ja Frankin huima vauh-
dinlisäys ja kiihtyvyys huolestutta-
maan. 
1)Magnus 2) Alexander 3) Frank

Viimeisenä mutta ei todellakaan vä-
häisempänä oli Sipoon kisa mikä oli 
minulle lähes kuin kotikilpailu, tuttu-
ja oli varikolla sekä katsomossa iso-
ja määriä ja esiintymisjännitys teki it-
sensä muistutetuksi. Ajettiin aika-ajot, 
nostettiin veneet vedestä ja hetken 
jännittämisen jälkeen tuloksia julks-
tettiin. Olin Alexanderia pelkästään 
yhden sadasosan nopeampi, joten 
odettiin että tasainen kilpailu on tulos-
sa. Ensimmäisessä erässä heti lähdös-
sä takimmaisella poijulla moottorista-
ni katkesi kaasuvipu ja tyhjäkäynnillä 
ei paljon kilpaa ajeta, joten oli pakko 
keskeyttää. Vikaa saatiin korjattua en-
nen toista erää ja pääsin ajamaan kau-
den viimeisiä eriä. Nämä minä voitin, 
mutta Alexanderin ollessa ensimmäi-
nen yhdessä erässä ja toinen kahdessa 
erässä hän voitti osakilpailun, ja mikä 
on parempi päätös kauteen kuin voit-
to, ja vielä kotikentällä. Hyvä Alexan-
der! 

Mitä Seuraavaksi? 
T400s-luokkaa tuskin ajetaan enää 
koska moottorin luokitus vanhenee. 
Ja kahden voitetun Suomenmesta-
ruuden jälkeen on luonnolisesti luo-
kanvaihto edessä. Loppukesästä tuli 
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vuoden takaiset suunnitelmat totetet-
tua ja pihaan ilmestyi F4s-paketti jolla 
syksyllä testataan ja harjoitellaan niin 
paljon kuin mahdollista jotta minusta 
olisi Antonille, Ollelle ja muille vastus-
ta kaudella 2014. 

Kilpailukautta päätettiin Uppsalan 
kauniissa auringonpaisteessa Offsho-
rekilpailujen EM-kisojen katsomossa.

Suuri kiitos vielä kaikille jotka ovat tu-
keneet ja auttaneet:

Outboard service Hassel
W-Elektro
Lukusund.fi
Bahco
Ursuit

Kiitos myös korvaamattomille tausta-
joukoille: 
Isäni joka on ollut korvaamaton tes-
teissä, kisoissa ja ideoinnissa. 
Tyttöystäväni joka on jaksanut kans-
sani venejutuista huolimatta.
Äitini joka yleensä pakkaa eväspussia 
mukaan kilpailuihin.
Pikkuveljeä joka on ollut mekaanikko-
na monessa kilpailussa ja testissä.
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E-S KUIVAUS Boat Racing perusti uuden 
SJ15 tiimin 

20 kilpaveneily

Kilpaveneily.indd   20 28.1.2011   10.08

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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Kasper ”Kaspi” Partanen avusta vaik-
ka onkin ollut paljon omaa tekemistä.
Ja monen monta muuta jotka ovat ol-
leet mukana kulisseissa toteuttamassa 
mestaruuttani.

Hyvää jatkoa toivottaa Magnus ja 
LukuRacing!

Kuvat: Sandra Roms ja Jaije Hägg-
lund
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 TOTTI kiittää kaudesta 2013

E-S Kuivaus / Allan Sohlström ja Erik Enberg, B-Sea Boat / Tony Sohlström, 
Tohatsu / Jussi Alanko ja Lasse Hytönen sekä Markus Roms

www.proworksmarine.fi

Race 1 Race 2 Race 3 Total
04-juil 05-juil 07-juil

1 C101 3C Marcus Johnsson - Peter Wentzel FIN 400 400 225 1025
2 C2 3C Jan Trygve Braaten - Mette Moen Knutsen NO 300 225 300 825
3 C91 3C Geir Jarle Einerkjær - André Knutsen NO 225 300 169 694
4 C60 3C Mikael Bengtsson - Erik Stark SE 169 71 400 640
5 C113 3C Niclas Michael Hallgren - Stefan Bagger FIN 127 169 53 349
6 C56 3C Scott Collings - David Arthur UK 53 127 71 251
7 C35 3C Pascal Cabarello - Manuel Montero FR 95 40 95 230
8 C222 3C Johan Rehn - Esa Luukkonen FIN 71 95 40 206

 9         C47 3C Mikael Gustafsson - Andreas Johansson SE 40 30 127 197
0 C29 3C Anders Wessel Pettersen - Kjetil Christoffersen NO 30 53 22 105

11 C747 3C Leif Kuzavas - Jens Öberg SE 22 22 17 61
12 C17 3C Peter Walhström - Jessica Fredheim SE 17 13 30 60
13 C34 3C Sven Hanssen - Urban Eklund SE 0 17 0 17

VM Offshore klasse 3C - 2012



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

30 KILPAVENEILY

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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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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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

FuelSet   Surfasolve   Tallon   Fastmount   
Noxudol   Spraylat   Fireboy

MarineMan

Tilkankatu 39 C 1, 00300 Helsinki Finland

www.marineman.fi

Krabbvägen 2 Kraputie

TÄYDEN PALVELUN

MERIPELLONTIE 11C, 00910  HELSINKI
www.astrum.fi

Kysy tarjousta talvisäilytyksestä veneellesi
Thomas Åberg puh. 0400-464 037

Laadukkaat Marino-veneet
www.marino.fi



  

MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  

Myydään SJ-15 kalusto. Speedrace-vene, Yamaha 15hv
4T, vm. 2005. 
Kalustolla voimassa oleva 
Suomen nopeusennätys
Hinta: 3000,- 
Puh: 040-9622707 / Jaije

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

Myydään: AERO 21 muotti – AERO 21 formen.
Puh/Tel: +358-40-9622707 / Jaije

30 KILPAVENEILY

TIETOVISA
Kilpaveneily lehti järjestää TIETOVISA kilpailun. Ota osaa kilpailuun ja vastaa alla oleviin kysymyksiin. Voittaja saa pal-
kinnoksi paukkuliivit. Palkinnon on lahjoittanut Oy Flexo-Power Ab Porvoossa. Kiitämme yhtiötä lahjoituksesta. Mikäli 
oikeita vastauksia tulee useita niin liivit arvotaan näiden henkilöiden kesken. Testaa tietojasi kilpaveneilyasioissa.

Kysymykset:
1. Voimassa oleva nopeusmaailmanennätys luokassa Offshore 3/6 l on Bo Wareliuksen nimissä. Ennätys on ajettu vuonna 
1998 Lake Windermeressä Englannissa.
 Mikä on ennätys………………………km/h

2. Minä vuonna Porvoon Moottorivenekerho järjesti ensimmäiset Haikon Kartano Grand Prix venekilpailut.
 Vuonna………………………

3. Vuonna 2006 Suomalainen kilpaveneilijä ajoi luokassa T400 nopeusmaailmanennätyksen 99,3 km/h. Ennätys on 
edelleen voimassa. Kuka tämä venekuljettaja oli ?
 Kuljettajan nimi………………………………………...........

4. Kuka voitti Suomenmestaruuden vuonna 2011 rataluokassa T400S
 Kuljettajan nimi………………………………….

5. Sami Seliö on voittanut Maailmanmestaruuden luokassa F1 2 kertaa. Mainitse voittovuodet.
 Vuodet……………………………………..
6. Mainitse luokkavoittajat SM luokissa vuonna 2011:
 Off 3C    kuljettajan nimi………………………
 Off 3B    kuljettajan  nimi………………………
 V150      kuljettajan nimi………………………

7. Kuka voitti vuonna 2012 Marino Swing Cup:in
 Kuljettajan nimi……………………………….

8. Kuka voitti EM kilpailut / Saimaa Race 2012 luokassa Off 3B ?
 Kuljettajan nimi………………………………………...........

9. Ketkä ovat suunnitelleet ja rakentavat Suomen tunnetuimmat kilpaveneet.
 Argo………………………………………........
 Twister………………………………………....

10. Montako SM kultaa Porvoon Moottorivenekerhon Frank Johansson on voittanut rataluokassa F4 1990 luvulla.
 SM kultaa…………..kpl

Vastaukset lähetetään sähköpostissa olli.lampinen@pp1.inet.fi viimeistään 15.11.2013. Odotamme vastaustasi. 
Nyt mukaan kilpailemaan voit voittaa arvokkaan palkinnon.



  

  

  

  

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

MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  

  

MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  MYYDÄÄN  

Myydään Argo cat 23 -10. Nopea vene 3C- tai W-luokkaan. 
Veneellä kilpailtu kaksi kautta 3C-luokassa. Hinta sisältää tan-
kit, tuolit ja Mercuryn Smartcraft -mittariston ja hallintalaitteet. 
Hinta 10.000€ .
Puh: 050-5711093 / Lauri Lampén
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Fimtech 73 -13 3C-luokan turvaohjaamollinen katamaraani. 
Nopeustakuu (3C): +170 km/h.
Varustus sopimuksen mukaan. Hinta ilman varustusta 17500€ 
Fimtech Oy / Lauri Lampén
+358- 50 - 5711093

Twister 23, -06 
CMC hydraulihissi, jalkakaasu, kaksi kuppi-istuinta,
Capilano hydrauliohjaus ja Marine Machine sylinteri.
Hyväkuntoinen ja nopea vene joka soveltuu W150 tai C luokkaan 
Suomessa
Puh. 0400-898 820/ Dennis

T400s vuosien 2012 & 2013 Suomenmestari vene. 
Pakettina tai erikseen.
2 potkuria, rosteri traileri 2012, moottori Yamaha 20, 1998
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

Täydellinen T400s kilpailukalusto potkureineen ja tieliikennetraile-
reineen. Kalustolla on voitettu Suomen mestaruus 2009, 2010 ja 2011. 
Vene sopii myös GT 15 ja GT30 luokkaan. Sopimuksen mukaan vene 
ja moottori voidaan myös myydä erikseen. Vene on kevyt, ehjä, sillä ei 
ole kolaroitu eikä sitä ole paikattu mistään kohtaa. 
Yhteystiedot: Bengt Nyholm 0400 567453

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