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Menossa mukana mm:

Nyholm F4 Team, B-4, B-16,
Dadde Karlsson, Jens Holmén

Yhteistyössä on voimaa
Olen saanut olla mukana tekemässä monen montaa venekilpailua tässä
maassa. Olen myös saanut tutustua mitä hienoimpiin ihmisiin ja saanut lukuisia ystäviä lajin parista ympäri Eurooppaa.
Nyt olen mukana projektissa joka on yhdistänyt oman alansa huippuja koko
maasta, aina Torniosta Sipooseen asti. Ja välillä on tarvittu ulkomaalaisiakin
ystäviä ja tuttavia osallistumaan projektin eteenpäin viemiseen. On ollut hienoa työskennellä rakkaan lajin parissa, tutustuttaa siihen monet uudet henkilöt ja mikä parasta oppia itse vielä lisää, niin lajista kuin toisilta tekijöiltä
heidän erikoisalueiltaan.
Mieltä lämmittää erityisesti monet yhteydenotot joissa ihmiset tarjoavat
apuaan, ovat halukkaita olemaan mukana tekemässä sitä, jonka eteen olen
itse jo puurtanut kohta lähes vuoden ajan. Ja vasta ollaan alussa. Työtä on
paljon jäljellä. Peurunka järvessä on reilusti jäätä ja H-hetkeen on aikaa vielä kuukausia. Olemme tehneet valtavasti asioita, selvitetty ja perehdytty,
oltu toimittajien pommitettavina ja jyrätty varikonpohjia. Välillä on myös jo
maksettu oppirahoja.
Formula 2-luokan maailmanmestaruusosakilpailu Peurungalla kesäkuun
10.-12. päivä on hyvä osoitus eritahojen yhteisestä ponnistuksesta, siitä kuinka monet eri osa-alueet sulautuvat yhdeksi tapahtumaksi. Tapahtumassa
tarvitaan useita kymmeniä vapaaehtoisia toimitsijoita; kilpaveneilyn parhaat
tietäjät ja osaajat sekä paikallisten urheiluseurojen jäseniä. Tarvitaan monia
ammattilaisia aina tapahtumamarkkinoinnista ja sähkömiehistä kokkeihin
ja VIP emäntiin sekä nosturinkuljettajiin. Tarvitaan ne Tekijät, se mainio
porukka joka yhteistuumin selvittää tämänkin saadun haasteen. Tarvitaan
myös roppakaupalla suomalaista sisua, ripaus hulluutta ja uskoa omaan asiaan sekä vähän onnea ja onnistumisiakin.
Tulossa on oikea kilpaveneilyn superkesä. Luvassa on monta kotivesillä käytävää arvokilpailua ja toivottavasti myös mitalisadetta kilpailijoille. Toivon
että myös mahdollisimman moni uusi henkilö tutustuu kilpaveneilyyn tänä
vuonna, oppii tuntemaan lajia sekä kuljettajia ja haluaa seurata meitä. Ja
parhaassa tapauksessa haluaa liittyä joukkoon. Tehdään jokainen parhaamme tämän eteen.
Milla Sohlström
kilpailunjohtaja
F2 World Championship Peurunka Finland
www.f2ﬁnland.ﬁ

Kuvat: Helmi Hollo
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J-86 Kuulumisia
Terveisiä Salosta. Kaudella 2015 tein
suurimman panostuksen tähän asti
ja vaihdoin vanhan 2-tahti Yamahan
uuteen Mercury 60hv nelitahtimoottoriin. Kaluston pitäisi nyt olla kilpailukykyinen kaudelle 2016.
Kesän viimeisessä kisassa Imatralla
ajettiin jo uudella moottorilla, mutta
vanhalla Yamahaan tehdyllä potkurilla. Kelikin pääsi hieman yllättämään,
joten heti kisaviikonlopun jälkeen varustelin Dallapietan keulatankin käyttökuntoon. Kalustoon täytyy kuitenkin
olla enemmän kuin tyytyväinen, vene
tuntuu kestävän “mitä vain” ja tämä oli
toinen kausi putkeen ilman keskeytyksiä.
Imatran molemmissa kisoissa olimme
toisia, J-5 Nikolaus Laine / Benjamin
Vuorihovi, jälkeen.
Loppukesästä kävin Porvoossa testaamassa potkureita ja keväällä olisi tarkoitus ostaa hyväksi todettu Winrace.
Kaudella 2016 lähdetään vielä parantamaan siitä mihin jäätiin. Toivottavasti
meitä olisi vähintään neljä tasaväkistä
venekuntaa viivalla mahdollisimman
monessa kilpailussa. Kilpailukausi alkaa taas tuttuun tapaan, Kalkkirannan
Kievari Racella, 18.6.2016.
J-86 toivottaa kaikille onnea ja menestystä tulevalle kaudelle!
Teksti: Tomi Huuhka
Kuvat: Heimo Hellsten
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Outolinnun paluu radalle B-4
Syksyllä 2014 tuli tehtyä päätös että
uusia haasteita piti saada. Ruotsista
tuttavilta tuli hankittu Evinrude 115
HO moottori. Alkusyksystä 2014 oli
puhe Jonas Gustafssonin kanssa että
jos hankin koneen niin voisi kokeilla
miten Frese Gustafsonin sunnittelema TG FreseOff (B-4) toimisi uudella päästönormi 115 hv koneella. Vene
oli ollut käyttämättä lähes 10 vuotta muutamaa kisaa lukuun ottamatta.
Veneessä käytetty Yamaha 90hv moottorin luokitustodistus meni vanhaksi
2014 joten veneellä ei olisi saanut enää
osallistua arvokisoihin. Suomessa sillä olisi saanut ajaa. Koneen haun jälkeen vaihdettiin se Yamahan paikalle
ja ei kun kokeilemaan miten vene liikkuisi noin 30 hv tehokkaammalla koneella. Veneen ensi testi meni niin ja
näin, potkureita oli lainattu sieltä ja
täältä jotta päästäisiin jonkinlaiseen
tuntumaan miten vene toimisi. Oudon
korkean pakokaasupainen hälytyksen
kiusaamana, veneeseen ei saatu mitään pätevää tulosta. Vauhti oli vain
hiukan suurempi kun mikä oli saavutettu Yamahalla. Syksyllä lumisateessa
päästiin 67 solmuun nopeuteen, mikä
oli todellinen pettymys.
Talven aikana venettä käytiin läpi ja
sähköt, vaijerit vaihdettiin ja tehtiin
pieniä korjauksia. Moottoria purettiin
ja kaikki käytiin läpi sekä moottorin
pukkia vahvistettiin. Kaiken elektroniikan ja letkujen hässäkän alla myös
moderni 2 tahti ruisku koneen perusosat ovat samat mitä ovat aina olleet.
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Kevään tullessa leipätyö vei suurimman osan ajasta ja veneen ﬁksaamiseen ei jäänyt tarpeeksi aikaa. Kalkkirannan kisa jäi ajamatta koska vene ei
ollut valmiina siihen mennessä. Mutta
pikku hiljaa vene alkoi mennä kasaan.
Kesäkuun lopussa oli vene vesillä ja
läpikäyty moottori vaikutti toimivan.
Ensimmäiset kokeilut ajettiin allekirjoittanut ratissa ja Atte Kortman ”napeissa”. Nimittäin tässä veneessä kuljettaja hoitaa ohjaamisen ja kaasun
ja navigoija hoitaa trimmin, hissin,
trimmi tankin sekä tämän lisäksi vielä painopisteen siirron kiskoilla olevien penkkien avulla.
Ensitesti vaikutti lupaavalta, nopeus oli parempi kun syksyllä vaikka
ajettiin maltillisella hissillä ja mitään
huippunopeutta ei haettu. Viikonlopun yli odotettiin että kuski saapuisi
jotta päästäisiin oikeasti testaamaan
miten veneen saisi liikkumaan. Ensimmäiselle testipäivälle oli kourallinen potkureita ja sääkin oli suotuisa.
Kaikkia potkureita ajettiin läpi jotta
saataisiin jonkinnäköinen käsitys potkureiden eroavaisuuksista ja ominaisuuksista. Tyytyväisin mielin 70 solmun raja ylittyi. Testejä ajettiin lisää ja
päätettiin muuttaa pohjaa hieman, tavoitteena saada hieman lisää vauhtia.
Ehdittiin ajaa vielä muutaman kerran
ennen Kotkan kisoja.
Kotkassa oli sitten näytön paikka ja
ensimmäinen kerta kun päästiin vertailemaan miten vene on suhteessa
muihin veneisiin, lähdössä kaikki sujui

hienosti ja oltiin kärjessä vaikka oli ensimmäinen kerta kun ajettiin aallokossa uudella koneella ja liian isolla potkurilla. Mutta ei mennyt kun vajaan
kierroksen kun Tom ja Samuli Vuorihovi Twisterillä tuli ohi, olivat jääneet lähdössä koska olivat unohtaneet
käynnistää polttoainepumpun. Kisan
viimeisillä kierroksilla aloimme hieman saada tuntumaa veneestä ja tultiin toisena maaliin. Tämän jälkeen oli
puolitoista viikkoa aikaa ennen kun oli
aika lähteä Ruotsiin.
Rosiksen varikolla liikkui huhuja, veneemme olevan ruma mutta hyvin nopea. Lähtöön mentäessä vene vaikutti
toimivan ja olimme volttaus alueella
ajoissa odottamassa lähtöä. Ennen lähtöä tankkasimme tankin täytteen varasäiliöstä ja kun meidän lähtö vuori tuli
ja yritimme nousta plaaniin alkoi asiat
mennä väärin. Veneen plaaniin nousu
oli muutaman kerran ollut tahmea ennenkin mutta näin paha se ei ollut ollut
ja vene ei millään meinannut nousta
plaaniin raskaalla kuormalla ja vastatuulessa. Jouduttiin tekemään ylimääräisen volttauksen jotta vene saataisiin
plaaniin ja sitten se lähti. Pääsimme
noin kilometrin kunnes kone alkoi hälyttää matalaa öljypainetta. Jouduttiin pysähtymään hetkeksi ennen kun
päästiin taas matkaan, tässä vaiheessa
muut olivat jo mennet menojaan mikä
tarkoitti meille taka-ajoa. Ehdimme
ajaa noin 10 minuuttia kun ajoimme
edellä ajavan veneen peräaallon yli
jossa menetimme veneen hallinnan

jonka seurauksena vene meni luisuun
70 solmun vauhdissa ja lopulta kaatui.
Vedessä ollessani mietin että EI TAAS.
Henkilövanginnoilta selvittiin muutamalla mustelmalla, vene kellui ja yleisöveneen avustuksella pääsimme takaisin mantereelle. Vene selvisi ilman
suurempia vahinkoja, sähköä jouduttiin jonkin verran uusimaan ja muutama moottorin osa. Kisa muuten oli
Suomalaisten kannalta positiivinen
Johan Rehn ja Jussi Myllymäen voittaen kokonaiskisan.
Ennen Saimaa Offshore kisaa aika
meni moottorin korjaamiseen ja veneen saamiseen takaisin ajokuntoon.
Ennen lauantai kisaa Imatralla kävimme testaamassa muutaman potkurin
ja totesimme että tulee olemaan kuoppaista. Emme olleet varautuneita tällaiseen keliin joten kaikki pienemmät
potkurit olivat kotona, joten mentiin
taas isolla. Ensimmäisessä kisassa jäätiin jälleen Vuorihoveista mutta selvittiin toisena maaliin. Toisena päivänä
keliolosuhteet olivat suurin piirtein samat mitä ensimmäisenä päivänä tuuli
yli 6m/s ja oli hyvin tiheä ja terävä aallokko. Lähtö meni tasaisesti kärjessä
mutta sitten jäätiin Vuorihoveista ja myös Reinikainen / Jaaranen menivät
aallokossa ohi ja emme
saaneet heitä kiinni. Vuorihovien öljymurheen seurauksena keskeyttivät ja
tultiin maaliin toisena.
SM piste tilasto näytti siltä
että meillä oli 3kpl kakkos
sija mikä tarkoitti SM pistetilastoissa SM pronssia.

luokassa. Kisaan lähdettiin positiivisin
mielin, tiedettiin että vene on nopea ja
Uppsalan kisa joka ajetaan järvessä on
hyvin harvoin suurempaa aallokkoa,
mutta onni oli jälleen meitä vastassa.
Ensimmäisellä kääntöpojulla olimme
ensimmäisenä mutta siihen se sitten
jäikin, sivuaallokossa katit olivat paljon nopeampia ja joka kierros jäätiin
enemmän ja enemmän, kisan tulos
seitsemäs sija, Tomin ja Samulin ottaen hienon toisen sijan.
Loppu kausi meni testaillen erilaisia ratkaisuja veneen suhteen. Kausi
on ollut todella opettava, sekä uuden

moottorin osalta että uuden veneen.
Vastoinkäymisiä ja virheitä on tullut matkan varrelta mutta niistä pitää
vain ottaa opikseen ja suunnata eteenpäin. Katsotaan mitä ensi kausi tuo
mukanaan.
Haluaisin tässä vaiheessa kiittää tiimiä: Jonas Gustafsson, Börje Gustafsson, Frese Gustafson sekä perheet että
ystävät jotka ovat olleet mukana.
Nähdään ensi kesänä
Joakim Blomqvist
Kuvat: Heimo Hellsten, Jaije Hägglund

Kauden päätöskisa ajettiin Ruotsin Uppsalassa
mikä oli myös PM kisa 3B
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Kilpaveneilyn menneet ajat:
Dag “ Dadde “ Karlsson on veneilyn
monitaituri. Hän on toiminut kymmenien vuosien aikana erilaisissa tehtävissä veneilyn alalla. Veneilyharrastuksesta on tullut hänelle ammatti ja tänä
päivänä hän toimii vetäjänä ja toisena
omistajana ﬁrmassa Oy Flexo-Power
Ab. Yhtiön myyntiohjelmaan kuuluu
myös veneet ja perämoottorit. Porvoon Moottorivenekerhon jäsenistä
kellään ei ole niin vahva veneilytaustaa
kun Daddella. Hän on toiminut kilpaajajana, mekaanikkona venekunnassa
ja nykyisin hoitaa veneiden ja perämoottoreiden markkinointia.
Dadde kilpa-ajajana
Kilpa-ajo harrastus alkoi 1980 luvun
lopulla. Hän seurasi ensin Hans-Erik
“ Keesu “ Johanssonin kilpailemista. Keesu oli jo silloin menestyvä kilpailija. Dadde sai lainata Keesulta
Finnsport kilpaveneen. Ajaminen kiinnosti Daddea ja niin hän päätti aloittaa
kilpailemisen. Hän kilpaili vuosina
1988 - 1990 luokassa S-850. Hän otti
osaa Suomen Veneilyliiton SM-osakilpailuihin ympäri maata. Luokka oli silloin hyvin suosittu ja kilpailuihin otti
osaa kymmeniä venekuntia. Dadde
sijoittui näissä kilpailuissa aina kymmen parhaan joukkoon. Hänen ensimmäinen kilpailunsa oli vuonna 1988
jolloin hän otti osaa Helsinki Grand
Prix kilpailuihin. Sijoitus näissä kilpailuissa oli kymmenes joka oli hyvä ottaen huomioon että mukana oli suuri
määrä kilpailijoita.
Dyvikenissä Tirmoossa järjestettiin
vuosittain S-850 villikisoja. Siellä
hän oli aina mukana. Kilpailut olivat
mielenkiintoisia sillä myös muut kiinnostuneet kaverit saivat ajaa. Näistä
mainittakoon Kimmo Rutila ja Roger
Simolin.
Dadde Karlsson on myös ottanut osaa
moottorikelkka kilpailuihin. Vuonna 2010 hän oli eräässä kilpailussa
kolmas. Kilpateamin nimi oli FlexoRacing Team. Kilpailun voitti Rune
Högström joka edusti Lamor Racingiä. Karlsson on myös ottanut osaa Le
Mans 3 tunnin ruohonleikkurikilpailuihin. Flexo-Power on myös ollut mukana kahdella mopoteamilla 6 tunnin
kilpailuissa ympäri maata.
Dadde mekaanikkona
Oman kilpailemisen jälkeen hän aloitti toimintansa mekaanikkona Frank
Johanssonin venekunnassa. Frank Jo6 KILPAVENEILY

Dag Karlsson veneilyn monitaituri
hansson oli hyvin menestyvä kilpailija. Venekunnan PR-päällikkönä toimi
Olli Lampinen. Franken voitti suuren
määrän kilpailuja ja 1990 luvulla hänet valittiin Porvoon parhaaksi urheilijaksi. Frankenin menestys riippui
paljon Dadden hyvästä panoksesta
mekaanikkona. Kun Franken siirtyi
lähtölijalle vene ja moottori oli aina
huippuviritetty. Franken kilpaili veneillä: S-850 / Yamaha, S-850 / Selva,
F2000 / Mercury.
Dadde Karlsson työelämässä
Dadde työskentelee edelleen veneiden
ja venemoottoreiden parissa. Hän on
yksi vetäjistä ja omistajista yhtiössä
Oy Flexo-Power Ab Porvoossa. Yhtiön
tuotevalikoimaan kuuluu mm. Suzuki
ja Tohatsu perämoottorit sekä Rival
veneet. Näiden tuotteiden lisäksi yhtiön myyntiohjelmaan kuuluu puutarhakoneet, moottorisahat, raivaussahat, generaattorit, mönkijät, mopot,
moottoripyörät, moottorikelkat ja näiden tuotteiden lisävarusteet ja varaosat. Yhtiön toimintaan kuuluu myös
huolto- ja varaosapalvelu. Yhtiö on
panostanut voimakkaasti hyvään palveluun ja on tämän alan johtava yritys
Porvoossa.
Yhtiö aloitti toimintansa 1990-luvulla
Flexo-Tekniikan tiloissa Teollisuustiellä. Ensimmäinen tuote oli Selva
perämoottorit joiden myynti lähti hyvin käyntiin. Myöhemmin yhtiö siirtyi
omiin tiloihin osoitteessa Mestarintie
12. Toimitiloja on laajennettu ja tänä
päivänä tilat ovat varsin laajat. Jo ennen tätä Dadde toimi pienkonealalla
Maatalous Nirvi yhtiön palveluksessa.

Dadde Karlsson, Helsinki Grand
Prix vuonna 1988.

Hän on myös Porvoon Moottorivenekerhon perustajajäseniä.
Dadde on lähes koko elämänsä aikana
puuhannut veneiden ja venemoottoreiden parissa. Hänen kokemuksensa
alasta on ainutlaatuinen. Häntä voi
todella kutsua veneilyn monitaituriksi.
Hän on ollut kilpa-ajaja, kilpaveneiden mekaanikko ja työskennellyt alalla
hyvin pitkään. Työnteko veneiden ja
venemoottoreiden kanssa jatkuu edelleen.
Teksti: Olli Lampinen
Kuvat: Dadde Karlsson arkisto

Oy Flexo-Power Ab aloitti toimintansa Oy
Flexo-Tekniikka Ab:n tiloissa Teollisuustiellä Porvossa. Kuvassa vasemmalta Magnus
Malmsten, Olli Lampinen, Jaana Lahdelma,
Jari Ollila, Mika Ämmälä ja Dag Karlsson.

Dadde Karlsson työskentelee nykyisin ﬁrmassa Oy Flexo-Power Ab. Kuvassa yhtiön
myymälä Mestarintiellä.

PAINAMME KIRJASTASI KLASSIKON
Olemme erikoistuneet kova- ja pehmeäkantisiin kirjoihin – tavallisista tekstikirjoista
suurteoksiin ja taidekirjoihin.
Vuodesta 1860.

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

Husqvarna, Jonsered, Stiga, Murray, SkiDoo, Lynx, Suzuki, Tohatsu,
Rival veneet, CanAm-mönkijät,
Honda, Automower, Aprilia, Kymco,
Rieju, Derbi, Piaggio, Vespa, SYM,
Ligier mopoautot, Progrip, HJC,
Klim, Fox, Shift , M-racing , Castrol, Aspen alkylaattibensiini.
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mökit
Ohjelmaa...
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B-16 Kasper ja Filippa Partanen
Ajoimme kuluneella kaudella ensimmäisen kauden 3B luokassa, mutta
matka sinne kesti muutaman vuoden.
Kaikki alkoi elokuussa 2012 kun ajoin
ensimmäisen kyläkisani Bella Arrowilla jonka olin kesän alussa ostanut. Tulin kisassa kolmanneksi ja jäi kova kilpailuhalu päälle. Tämän jälkeen aloin
harkitsemaan jospa lähtisi ajamaan
offshore kilpailuja V50-luokkaan Bellalla, mutta suunnitelmat muuttuivat
kun saunaillassa tuli puheeksi Magnus
Sederholmin ja Joakim Blomqvistin
kanssa jos Jocke tutustuttaisi minut
Frese Gustafssoniin ja ostaisin häneltä
uuden TG-5000xr veneen, jolla alkaisin kilpailemaan. Silloin idea oli vain
puhetta mutta vähän aikaa kului ja
pääsin tutustumaan Freseen joka kiinnostui ideasta ja ehdotti että
lainaisin häneltä veneen ja
hankkisin siihen vain moottorin ja muut tarvittavat osat.
Näin homma lähti käyntiin ja
uusi TG-5000xr päätettiin rakentaa. Tämän veneen rakensi Jussi Niemi talven aikana.
Sain hankittua vanhan 50hp
Yamahan joka oli erittäin
huonossa kunnossa ja jonka
sitten kunnostin melkein uuden veroiseksi.
Kevät lähestyi ja venekuume
kasvoi. Uusi vene oli runkovalmis vähän turhan myöhään
ja haimme sen pois 2.6.2013.
Nyt seurasi monta pitkää päivää veneen kimpussa koska olimme päättäneet osallistua Kalkkirannan kilpailuihin 8.6. Saimme veneen valmiiksi juuri
ja juuri ajoissa ja kerkesimme käyttää
veneen vedessäkin illalla kymmenisen
minuutin testin ajan ennenkuin lähdimme aamulla kisaamaan. Kartturina
ensimmäisessä offshore kilpailussani
oli Magnus Sederholm, mutta emme
päässeet lähdöstä pitkälle vaan muutaman minuutin ajon jälkeen suurehko aalto heitti kokemattoman kuskin
ja huonosti tasapainotetun veneen katolleen.
Kalkkirannan jälkeen kartturiksi tuli
siskoni Filippa Partanen joka jäikin
vakituiseksi kartturiksi. Siitä eteenpäin kausi sujuikin melko hyvin, kunnes vähän ennen Imatran kilpailuja
olimme ajamassa testiajoja ja saimme
uudet huiput kaudelle. Mutta se testi
jäikin kauden viimeiseksi ajoksi. Hyppäsimme pienestä aallosta täydessä
vauhdissa ja kun vene laskeutui len8 KILPAVENEILY

nosta niin se hajosi aivan pirstaleiksi,
koska kannen ja pohjan sauma petti.
Onneksemme vene hajosi lähellä rantaa ja kaksi mukavaa kalamiestä näki
koko tapahtuman ja hinasi meidät sitten rantaan josta saimme veneen ylös
trailerille. Loppukesä ja talvi meni sitten mietiskellessä tallipäälikkö Frese
Gustafssonin ja tallikavereiden Nikolaus Laine ja Joakim Blomqvist kanssa
mitä veneelle tulee tapahtumaan. Päätös tehtiin vasta maaliskuussa 2014
jolloin päätettiin että ei rakenneta uutta samanlaista vaan rakennetaan uusi,
käyttäen hyväksi kuitenkin vanhan veneen osia ja samalla tehdään vanhalle
TG-5000xr mallille kasvojenkohotus.
Näin alkoi kova työ kun minä ja Nikolaus Laine sekä myös Joakim Blom-

qvist työkiireiltään ehtiessään, aloimme rakentamaan uutta plugia veneen
kannelle. Kannesta tehtiin aerodynaamisempi kuin mitä vanhassa oli.
Kuutisen viikkoa ennen Kalkkirannan
kisoja saimme tehtyä uuden plugin ja
pääsimme Nikon kanssa sahaamaan
palasiksi vanhaa muottia ja laminoimaan tilalle osat jotka muutimme.
Kun olimme saaneet muotin tehtyä
niin alkoi kilpailu jo uhkaavasti lähestymään ja hiki hatussa teimme pitkiä
päiviä rakentaessa uutta venettä.
5.6.2014 uusi vene saatiin ensimmäistä kertaa vesille ja saimme todeta että
tekemämme vene toimi todella hyvin
vanhaan verrattuna. Ensimmäinen
testi toi jo yhtä kovan nopeuden kuin
mitä vanhassa veneessä oli parhaimmillaan. Kerkesimme tekemään muutaman testin ennen Kalkkirannan kisaa mutta emme aivan tarpeeksi.
Ensimmäinen kilpailu uudella veneellä oli taas totuttelua ja vene ei oikein
kovassa tuulessa tahtonut toimia vaan

tuuli otti todella kovaa kiinni ja leijuimme monta kertaa keula kohti taivasta mikä hidasti matkantehoa paljon. Kilpailu toi kuitenkin paljon hyvää
testidataa ja kauden aikana tehtyjen
muutoksien avulla saimme veneen
kulkemaan melko kovaa ja vakaasti.
Loppukaudessa ei ollut hirveästi dramatiikkaa vaan ajoimme jotkut kilpailut paremmin ja jotkut huonommin ja
saavutimme lopuksi SM-hopeaa toista
kautta peräkkäin.
Uudessa veneessä olisi ollut vielä paljon testattavaa, mutta nälkä kasvaa
syödessä ja vastaan tuli mielenkiintoinen paketti 3B-luokkaan. Vene
oli Norjassa valmistettu Beecraft 19,
Evinrude 115H.O. moottorilla josta
neuvottelimme koko talven ja hinta
oli sen verran hyvä
että pakkohan se oli
hakea pois. Siirtyminen 3B-luokkaan
varmistui ja piti taas
alkaa
miettimään
mitä TG:lle tapahtuu. Ensimmäinen
itse rakennettu vene
oli tullut rakkaaksi ja
olisi harmi jos se ei
saisi kilparatoja enää
nähdä, mutta onneksi veneelle löytyi lähipiiristä uusi kuski
Sebastian Sederholm
joka jatkoi veneellä
kilpailemista ja piti sen oikeassa käyttötarkoituksessaan.
Maaliskuussa -15 lähdimme Filippan
kanssa hakemaan uutta venettä Norjasta. Lähdimme perjantaina laivalla Tukholmaan ja lauantai aamuna
saavuimme hotellille jonne heitimme
kaikki turhat matkatavarat ja lähdimme ajamaan kohti Norjan rajaa missä
oli tarkoitus tavata Beecraftin myyjä ja tehdä kaupat. Ruotsin läpi kesti
ajaa joitakin tunteja, tylsää maantietä
mutta saavuimme iltapäivällä Norjaan
Ørjen pikku rajakylään jossa soitimme veneen myyjälle. Yllätykseksemme
emme saaneet myyjään yhteyttä puhelimitse ja aloimme jo hermoilemaan
kun myyjää ei sovitussa paikassa näkynyt.
Onneksi nykyään on monta keinoa
saada yhteys ihmisiin ja lopulta facebookin kautta sain myyjän kiinni joka
pahoitteli ettei ollut muistanut kertoa
että hän on vaihtanut puhelinnumeron ja ihmettelin kuinka olimme pääs-

seet niin nopeasti paikalle. Selvisi että
myyjä ei ollut vielä lähtökuopissakaan,
joten sovimme että lähdemme ajamaan eteenpäin parin tunnin matkan
Drammenin kaupunkiin.
Ensin ajatus hieman ärsytti koska
olimme jo niin monta tuntia ajaneet,
mutta kun vastaan tuli mahtavia vuoristonäkymiä ja pitkiä tunneleita niin
mieli muuttui ja olimme ennemminkin tyytyväisiä siihen että saimme
nähdä vähän muutakin kuin pelkkää
tylsää moottoritietä. Myöhemmin
Drammenissa tapasimme myyjän joka
pahoitteli pientä töppäilyään ja tuli
myyntihinnassa vielä vähän enemmän vastaan. Teimme paperit valmiiksi paikallisella huoltoasemalla ja
lähdimme ajamaan takaisin kohti Tukholmaa. Päivä oli raskas ja teki monta
kertaa mieli pysähtyä matkalla ottamassa pienet torkut, mutta ajoimme
lopulta hotellille asti jonne saavuimme
aamuyöllä. Seuraavana päivänä alkoi
kotimatka ja pääsimme odottelemaan
jäiden lähtöjä että saisi uuden veneen
vesille.
Ensimmäinen testi päästiin tekemään
huhtikuussa ja kartturina sai olla Magnus Sederholm. Saimme heti melko
hyvän nopeuden, mutta sitten tapahtui jotain odottamatonta ja 63 solmun
nopeudesta vene lähti kovaan luisuun
ja pääsimme uimaan veneen kaatuessa

katolleen. Uiminen alkoi olla tuttu juttu kun Magnus oli kyydissä ja lilluimme puoli tuntia jääkylmässä vedessä
ennenkuin merivartiosto pääsi paikalle. Magnus oli satuttanut sormensa
ympäriajossa ja veneen pohja oli aivan
veressä josta merivartijat sitten antoivat veneen nimeksi Bloody Mary.
Ensimmäisen testin jälkeen pääsi
jo pirunsarvet tippumaan veteen ja
tulevat testit ajettiinkin vähän rauhallisemmin hakiessa tuntumaa veneeseen. Vene oli todella epämukava
ajaa ja moottori ei tahtonut toimia
ollenkaan joten päätin että emme aja
Kalkkirannan kilpailua ollenkaan tänä
vuonna ellei saada venettä toimimaan
nopeasti.
Kilpailupäivä kuitenkin lähestyi ja iltaa ennen kilpailua oli kisakuume jo
niin kova että pakkohan se on ajaa. En
saanut näin lyhyellä varoitusajalla Filippaa mukaan kartturin penkille joten
mukaan lähti nuorin siskoni Isabella
Partanen.
Isabella oli aikaisemmin ollut mukana TG:n kyydissä Kotkan kilpailuissa
jonka voitimme, joten kilpailu ei ollut
ihan uutta ja voiton makuakin väliaikaisella kartturilla oli. Molempia kuitenkin jännitti kilpailupäivänä koska
tuuli yltyi päivän mittaan ja alla oli
todella epävakaa vene, mutta matkaan
silti pääsimme ja vaikka lähdössä sat-

tui möhläys kun kartturin tappokytkin
lähti irti ja jäimme kaikista pahasti jälkeen, niin saimme silti ajettua
kolmannelle sijalle. Kausi sai paljon
paremman alun kuin mitä olisimme
voineet odottaa ja entistä paremmalta
pokaali maistui juuri Kalkkirannassa,
koska tällöin kotikisojen kirous murtui
ja pääsimme siellä ensimmäistä kertaa
maaliin asti. Tässä kaudessa oli melko
vähän kilpailuja joten aikaa jäi paljon
kilpailujen välissä korjata veneen vikoja ja heti Kalkkirannan kilpailujen jälkeen lähdin veneen kanssa Pellinkiin
rakentamaan veneen pohjaa uusiksi
Frese Gustafssonin neuvoja tarkasti
kuunnellen. Vähän ennen Kotkan kilpailuja sain uuden pohjan valmiiksi
ja se muutti veneen luonnetta paljon
parmpaan suuntaan, jotenka lähdimme hyvin mielin Kotkaan kilpailemaan. Kotkan radalla oli niinkuin aina
tähänkin asti melko kovaa aallokkoa
joten ajattelimme että kilpailu tulee
varmaan sujumaan hyvin koska vene
toimi Kalkkirannan aallokossakin hyvin.
Filippa oli taas kartturin paikalla ja
juuri kun master-vene lähti hakemaan
meitä lähtö-viivalta, niin suoraan meidän eteen kurvasi poliisivene joka pilasi lähtömme ja jäimme taas muita
lähtijöitä pahasti jälkeen. Lähdimme
kuitenkin ajamaan muita takaa, mutta
ajettuamme puoli kierrosta moottori
menee hätätilaan ja laskee kierrokset tyhjäkäynnille. Taistelimme vian
kanssa kauan ja pääsemme välillä
liukuunkin, mutta kun olimme toisen
puolikkaan ensimmäisestä kierroksesta tapelleet moottorin kanssa niin päätimme suosiolla keskeyttää ja pahalla
mielellä ajamaan tyhjäkäynnillä takaisin varikolle, jonne pääsimme samoihin aikoihin kun muut olivat jo tulleet
maaliin.
Kauden toisen kilpailun jälkeen oli
taas pitkä tauko ennen kauden vii9 KILPAVENEILY

meisiä karkeloita Imatralla joten taas
oli hyvin aikaa tehdä testejä veneelle.
Vene oli pohjamuutosten jälkeen kyllä parempi kuin aikaisemmin mutta
edelleen hyvin arvaamaton ja saattoi
lähteä sivuluisuun yhtäkkiä. Kauden
mittaan saimme veneen kokoajan paremmaksi käsitellä mutta vauhti vielä
puuttui. Onneksemme Imatralla oli
sen verran kova keli että huippunopeutta ei tarvinnut.
Kilpailu oli kaksipäiväinen ja ensimmäisenä päivänä jännitti lähteä kovaan aallokkoon ajamaan. Lähdimme
ajamaan mutta osoittautui että keli
oli kovempi kuin kuski ja ajamisesta
ei tullut oikein mitään kun keula oli
jatkuvasti kohti taivasta ja vene tippui
välillä pois plaanistakin. Vene oli muutenkin erittäin hankala saada plaaniin
ja kova aallokko ei auttanut asiaa, joten kun muut veneet ottivat meitä jo
kiinni kierroksella niin päätimme keskeyttää. Seuraavana päivänä oli kauden viimeinen kisa ja saimme lainata
potkuria jolla vene lähti paljon helpommin liukuun ja Fresen antamien
viisaudensanojen jälkeen päätin ajaa
kirjaimellisesti kaasu pohjassa koko
kilpailun ajan, vaikka radan kuoppaisimmissa paikoissa pelottikin vähän.
Kisa ei päättynyt tänäänkään kovin hy-

vin virhelaskelmien vuoksi vaan kone
sammui vähän ennen maalia. Olimme
kummatkin kuitenkin erittäin tyytyväisiä päivän kisaan koska ylitimme
itsemme ja pystyimme ylläpitämään
kovan nopeuden hurjassa aallokossa. Maalin tultuamme alkoi kuitenkin
hieman harmittamaan koska olisimme
sijoittuneet kolmanneksi ilman harmillista virhettä.
Kausi 2015 ei ollut meille hyvä kausi
kilpailutulosten valossa, mutta saimme hyvät eväät kaudelle 2016 ja veneelle on suunnitteilla joitain rakenteellisia muutoksia joten lähdemme
positiivisin mielin suuntaamaan kohti
tulevaa kautta.
Viimeisenä tahtoisin vielä kiittää kaikkia mukana olleita joista mainita voisin Magnus Sederholmin joka houkut-

teli minut aikanaan moottoripyörien
kimpusta kilpaveneilyn maailmaan
ja tietysti V50 kausien tallikaverit
Jocke Blomqvistin sekä uuden TG:n
rakennuksessa mukana olleen Nikolaus Laineen jonka kanssa opin paljon hyödyllistä veneen rakennuksesta.
Erityiskiitoksen ansaitsee vielä Frese
Gustafsson ja TG-Boats joka mahdollisti tämän kaiken antamalla lainaksi
ensimmäisen kilpurini ja tietysti ollessaan mukana alusta asti kehittämässä
vanhaa ja nykyistäkin kalustoa.
Nähdään ensi kaudella!
T: Kasper ja Filippa Partanen
Kuvat: Cassandra Wikström / Paavo
Partanen/ Tiina Björk/ Heimo Hellsten

Oikeat värisävyt autoon ja veneeseen
Jo vuodesta 1992 Puotilassa Vuosaaren sillan kupeessa toiminut Color
Trading on oikea auto- ja venemaalien
aarreaitta. Valikoimaa ja palvelua löytyy niin yksityisille autoilijoille kuin
automaalaamoille.
– Meiltä saa aina kaupan päälle myös
hyvän palvelun, joka sisältää asiantuntevat neuvot tuotteiden oikeaan käyttöön, reilut neljä vuotta yrittäjänä toiminut Marko Saralampi kertoo.
– Jos tuotteista tai niiden käytöstä ilmenee kysyttävää myöhemminkin,
aina voi soittaa meille, vastaamme
kysymyksiin mielellämme. Ja jos on
tarvetta isommalle maalaustyölle tai
sen hinta-arviolle, voimme ohjata asiakkaamme eteenpäin yhteistyökumppanillemme luotettavaan automaalaamoon. Harrastan itse automaalausta,
joten olen testannut miltei kaikki tuot-
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PA LV E L UMarko toautoteet myös itse käytännössä
teaa. Eräänä vahvimpana valttina Color Tradingille on mahdollisuus värien
yksilölliseen sävytykseen.
– Voimme sävyttää kaikki
maalisävyt
Jo vuodesta
1992 Puotilassa
Vuosaaren
sillan kupeessa
myös spraypulloihin.
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automerkeille.
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autollaan
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saman tien
maalaamoille.
tarkistamassa oikean
värin.
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sopivan
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Harrastan itse automaalausta, joten olen testannut miltei
vikkeita.
kaikki tuotteet myös itse käytännössä
Marko toteaa.
Hyvä vaihtoehto tämänpäivän
TIEräänä vahvimpana valttina Color
Tradingille
onkaksikommahdollisuus värien
korjausmaalauksessa
on
yksilölliseen sävytykseen.
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Hyvä Kilpailukausi
Vuosi 2015 oli ensimmäinen kilpailukausi kansainvälisellä tasolla ja tulos
oli erittäin hyvä. Yhteensä 12 osakilpailua, 10 palkintopallisijaa joista viisi
voittoa ja yhteensä 188 pistettä.
Osallistuimme täyteen MM-sarjaan
ja tuloksena MM pronssi. Kahdeksan
MM osakilpailua joista kuusi palkintopallisijoitusta. MM hopeamitalista
olimme lopulta yhden pisteen päässä
ja kultakaan ei ollut kaukana.
F1 kilpailujen yhteydessä ajettavaan
F4s Trophys Cup:iin osallistuimme
viimeiseen neljään eli puoleen osakilpailuista. Lopputuloksena Cupin kokonaiskilpailuissa neljän voiton ansiosta silti hopeaa.
MM sarja
MM sarjassa ajettiin osakilpailut (kaksi erillistä kilpailua per viikonloppu)
Pariisin Epinayssä Ranskassa, Brindisissä Italiassa, Nottinghamissa Englannissa ja Dürenissä Saksassa.
Kauteen lähdettiin kokeilumielessä
koska kokemusta MM sarjasta ei ollut
aiemmilta kausilta. Edellisenä kautena
hankittu uusi Molgaard G3 oli nopea
ja arviomme mukaan hyvinkin kilpailukykyinen mutta sitä ei oltu pystytty vertaamaan MM tason huippujen
kanssa.
Hyvä tulos heti avauskilpailussa Pariisissa kannusti jatkamaan muihin
sarjan osakilpailuihin. Sijoitus uran
kahdessa ensimmäisissä MM osakilpailuissa oli heti molemmissa kolmas.

Matka Brindisiin oli pitkä. Ajokilometrejä tuli yhteensä noin 6.500, mutta
matka oli erittäin palkitseva. Kilpailuista tuloksena toinen ja kolmas sija.
Muutenkin matka Italian eteläkärkeen
oli ikimuistettava. Monen maan läpi
ajettu matka, huikeine maisemineen
oli mukava kokemus. Kotimatkalla
kävimme jopa kolkuttamassa ValkoVenäjän rajaa mutta sinne emme menneet/päässeet :). Brindisi kilpailupaikkana oli loistava. Asuminen varikolla,
veden äärellä aivan kaupungin keskustassa keskellä F4 ja F2 humua tuntui
mukavalta. Kilpailuja seuraamassa oli
myös valtavasti ihmisiä ja palkinnonjakoa seuraamassa oli jättiyleisö.
Ennen Nottinghamia, jossa ajettiin
kauden viides ja kuudes osakilpailu,
olimme MM yhteispisteissä toisena.
Nottingham osoittautui kauden kompastuskiveksi ja pistesaalis oli kauden
heikoin. ”Back ﬂip” ensimmäisessä kisassa ja seitsemäs sija toisessa pudotti
meidät sijalle kolme MM sarjassa.
MM sarjan viimeinen kilpailuviikonloppu ajettiin syyskuun lopussa Saksan
Dürenissä. Englannin ympäriajosta ja
huonosta toisesta päivästä oli toivuttu
ja Saksasta tulikin koko sarjan parhaat
tulokset. Saksan rata sopi mainiosti
Molgaard G3:lle ja rata oli muodoltaan
melkein identtinen oman kotiratamme kanssa. Kauden muut radat olivat
kaksipiste ratoja kun taas Dürenin rata
sisälsi viisi kääntöpoijua, josta yksi oikealle. Lauantain kisasta toinen sija ja
kauden viimeisestä paalupaikan kautta hienoon voittoon ja bonuksena MM
pronssia.

F4s Trophys Cup
MM sarjan jälkeen mietimme pidetäänkö saunailta kauden päätteeksi vai
ajetaanko vielä kilpaa! F1 MM sarjan
yhteydessä ajettavasta F4s Trophys
Cup:ista oli ajamatta vielä puolet, eli
neljä osakilpailua, joten mahdollisuuksia kansainvälisiin mittelöihin
oli siis teoreettisesti vielä olemassa.
Kauden viimeiset kilpailut ajettiin joulukuun puolessa välissä Yhdistyneissä
Arabiemiirikunnassa. Keskustelut ja
suunnitelmat saivat tuulta purjeisiin
ja avautui mahdollisuus ajaa Jonas
Anderssonin Team Sweden tallissa
heidän F4s veneellään loput neljä osakilpailua. Tartuimme tilaisuuteen ja
käytännön järjestelyt saatiin nopeasti
hoidettua.
Ensimmäiset kaksi kilpailua käytiin
Abu Dhabissa ja sen jälkeen odotti
siirtyminen Sharjahiin. Veneenä Team
Swedenillä oli Molgaardin G2 vene,
siis mallia vanhempi kun oma G3.
Koska olimme ensikertalaisia näissä
ympyröissä jouduimme tekemään Immersion testin uudestaan Osprey Rescue Tiimin valvomana, kun Suomen
sertiﬁkaattia ei hyväksytty.
Aikaa totuttautumiseen tuntemattomaan veneeseen Abu Dhabissa, ennen
ensimmäistä varsinaista kilpailupäivää aika-ajoineen ja loppukilpailuineen, oli ainoastaan puoli tuntia. Ajotuntumaan pääsyä ei tarvittu paljon
harjoitella sillä heti ensimmäisessä kilpailussa tuli aika-ajojen piikkipaikka
ja selvä voitto itse kisassa. Sama tahti
jatkui toisena päivänä Abu Dhabissa ja
molemmissa kilpailuissa Sharjahssa.
Voitto siis kaikista neljästä kilpailusta Emiirikunnissa. Aika-ajojen piikkipaikkojakin tuli kolme. Abu Dhabi
tiimin molemmat Molgaaard G3 kuljettajat pääsivät aika-ajossa yllättämään Abu Dhabin toisena kilpailupäivänä, mutta itse kisassa jäivät selvästi
jälkeen.
Vierailu F1 kisoissa ja siellä ajaminen
oli mahtava kokemus. Vaikkakin F4s
luokka jäi F1 kisojen varjoon, niin voitot ensikertalaisena kaikista neljästä
osakilpailusta huomioitiin ja arvostettiin suuresti paikan päällä.
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Lopuksi
Ensimmäinen kausi kansainvälisellä
tasolla oli hyvä ja erittäin mielenkiintoinen. Kauden alussa ei ollut mitään
tietoa siitä missä mennään suhteessa
muihin kilpailijoihin huipputasolla.
Alku oli jo heti hyvä ja kauden edetessä vauhti ja sijoitukset vielä paranivat.
Viidestä viimeisestä kansainvälisestä
kilpailusta tuli voitto ja loppupisteissä
MM pronssimitali ja F4s Trophys Cupista hopeamitali. MM sarja oli pitkä,
kilpailu kovaa ja veneitä oli runsaasti
(noin 20 venettä per osakilpailu pääsi itse kisoihin karsintojen jälkeen) eli
virheisiin ei ollut varaa. Sarjassa ajoi
yhteensä 44 kuljettajaa. Kalusto toimi
loistavasti koko kauden ilman murheita, säädöt olivat kohdallaan ja siitä
saamme kiittää loistavasta tehdystä
työstä mekaanikkoja Jimmy Nymania
ja Mikael Cederbergia. Kauteen voi
olla tyytyväinen.
”Minulle tämä kausi on ollut mielenkiintoisin, opettavaisin ja kerta kaikkiaan siistein kausi. En tänä vuonna
voittanut mestaruutta missään sarjassa, mutta koen että olen kuitenkin

saavuttanut jotain ja tulokset
olivat hyviä. Virheitä on tehty
matkan varrella joista olen oppinut että tasaisella ja varmalla
ajolla pärjää aika pitkälle. Aloitin kilpaveneilyn ja musiikin
harrastamisen 10-vuotiaana ja
olen nyt 22 vuotias. Musiikki on
tänä päivänä työni ja kilpaveneily loistava tasapaino sille,
vaikka molemmat vievät paljon
aikaa, eteenkin kesäisin. Kiitos
isälleni Bengt Nyholmille joka
on tarjonnut minulle tämän
mahdollisuuden ajaa, tää on
siistii hommaa!”
Hyvään lopputulokseen ja kauden läpiviemiseen ovat ratkaisevasti vaikuttaneet sponsorimme
E3-Marin, Maanrakennus Forsström, Skärgårdsservice Lindgren, Alutrailer, FlexoPower ja
SignUp Print. Suuri kiitos heille
tuesta!
Kuvat: Bryan Scott/ Powerboat GP, Team Nyholm
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Team Mannisen kausi 2015:
Juho-Matti Manninen voitti F4 Euroopan mestaruuden ja
Vuoden veneurheilija -tittelin
Vaikka talven aikana oli veneitä pyritty
kehittämään niin paljon kuin aikataulujen puitteissa oli mahdollista, jatkui
edelliseltä kahdelta kaudelta tutut ongelmat veneiden kanssa alkukaudesta, joten jälleen oli edessä siirtyminen
yhden kuljettajan taktiikkaan, koska
kahden veneen kehittäminen kauden
aikana on tällä porukalla mahdoton
tehtävä.
Kuljettajana toimi jälleen siis JuhoMatti, jonka valmistautumista kauteen
haittasi kauden kynnyksellä murtunut
käsi, koska keveämpänä kuljettajana
hänellä on paremmat mahdollisuudet
pärjätä.
Juho-Matin ensimmäinen kisa oli Italian Brindisissä ajettu MM-sarjan osakilpailu, joka oli täysi katastroﬁ. Veneen perusvauhdin puuttumisen lisäksi
vene vuosi ja lukuisat muut ongelmat
haittasivat menoa, joten vaikeuksia oli
ehtiä edes jälkijoukon vauhteihin. Molemmat MM-lähdöt voittanut Alberto
Comparato vaikutti olevan valovuoden
edellä nopeudessa.
Hirvensalmen SM-osakilpailut menivät
hieman paremmin, mutta mainittavaa vauhdinlisäystä ei saatu aikaiseksi,
kunnes ennen Imatran PM-kilpailua
useiden turhauttavien testisessioiden
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jälkeen saatiin viimeinkin veneen balanssi kohdalleen ja potkuri istumaan
pakettin täydellisesti. Imatran ensimmäisen PM-osakilpailun aika-ajoissa
Juho-Matti ajoi täydellisen kierroksen
joka palkittiin aika-ajojen nopeimmalla
ajalla ja paalupaikalla kisaan. Viimeinkin saatiin aikaiseksi jotain oikeaa tulosta! Juho-Matti otti kisaan parhaan
lähdön ja johti kilpailua, kunnes hieman ennen puolta väliä alkoi vauhti
hyytymään huomattavasti, joten Tuukka Lehtonen pääsi ohitse ja ajoi kilpailun voittoon. Vauhdin hyytymisestä
huolimatta hieno kakkossija, joka oli
selkeää kehitystä aikaisempiin kilpailuihin nähden.
Sunnuntaina ajettu toinen PM-kilpailu
ei sujunut yhtä hyvin kuin lauantain
kilpailu, aika-ajoissa Juho-Matti oli
kolmas ja kilpailussa vauhti hyytyi jopa
edellistä kilpailua enemmän, joten palattiin tulosten valossa vanhaan, eli
häntäpäähän.
Liittyminen Motor Mix:iin
Imatran kilpailun kohtalaisen lupaavista tuloksista huolimatta oli selvää,
että omalla veneellä ei loppukauden arvokilpailuissa pysty pärjäämään. Loppukauden kilpailut olivat lähellä jäädä
ajamatta, kunnes ilmeni, että Roger

Lönnbergin Motor mix teamissa vapautui Tuukka Lehtosen aikaisemmin käyttämä vene Tuukan saadessa käyttöönsä
uuden veneen. Juho-Matti kävi koeajamassa venettä Kalkkirannan testiradalla, jossa vene osoittautui omaa venettä
yli sekunnin nopeammaksi. Erittäin
lupaavien testien jälkeen päätös liittyä
Motor mixiin oli helppo tehdä, jäljellä
oli kuitenkin vielä 2 MM-kisaviikonloppua ja Euroopan mestaruuskilpailut
Ensimmäinen kilpailuviikonloppu uudella veneellä osoitti päätöksen täysin
oikeaksi. Juho-Matti pystyi kamppailemaan kärkijoukon mukana, joka oli
suuri harppaus kun ottaa huomioon,
että vielä Brindisissä oli vaikeuksia pysyä edes jälkijoukon vauhdissa. Molemmissa MM-lähdöissä sijoitus oli neljäs.
Kauden kohokohdaksi muodostui
Unkarin Torunissa ajettu Euroopan
mestaruuskilpailu, joka ajettiin kaksi
viikkoa Nottinghamin jälkeen. Motor
Mixin kuljettajat hallitsivat aika-ajoa,
Tuukka Lehtonen valloitti paalupaikan ajalla 50,37 ja Juho-Matti oli toinen ajalla 50,48. Kolmanneksi jäänyt
hallitseva Maailman-mestari Alberto
Comparato sai ajan 51,03, joten erittäin
vahva suoritus Motor mix kaksikolta.
Ensimmäisen erän voitti Tuukka pa-

rin sekunnin erolla Juho-Mattiin. Alkuerän tiukasti Lehtosta painostanut
Alberto Comparato joutui keskeyttämään erän ja lopulta koko kilpailun
moottorivaurion seurauksena.
Toisessa erässä Juho-Matti otti paremmin lähdön kuin Tuukka ja kiihdytti kärkeen. Taistelun tiimellyksessä
Tuukka pyörähti poijulla, jonka jälkeen kukaan ei pystynyt haastamaan
Juho-Mattia erän voitosta. Kolmas erä
meni myös Juho-Matin hallinnassa
joten Euroopan mestaruus varmistui
suoraan kolmessa erässä. Aika hyvin,
kun ottaa huomioon, että kyseessä oli
vasta toinen kilpailu kilpailukykyisellä
kalustolla!
Euroopan mestaruuden varmistuttua
neljännen erän tuloksella ei ollut enää
merkitystä, joten päätettiin ajaa erä
testieränä, koska uudesta veneestä ei
ollut vielä liikaa kokemusta. Erässä
käytetty potkuri ei toiminut odotetusti
tällä radalla, joten tulos oli aikaisempiä eriä vaisumpi, mutta mahdollisti
Magnus Sederholmille todellisen yllätyserävoiton. Magnus nousi erävoiton
ansiosta kokonaiskilpailussa toiseksi
joten suomeen tuli hienosti kaksoisvoitto!
Saksassa ajettu kauden viimein MMkilpailuviikonloppu ei mennyt tuloksellisesti yhtä hyvin, vaikka merkkejä
vauhdista oli, lauantaina toiselta lähtöpaikalta aloitettu kisa meni pilalle
erittäin huonon potkurivalinnan takia
ja sunnuntain kisassa akun hajoaminen aiheutti huonon lähdön ja monenlaista ylimääräistä tapahtumaan,
sijoitus maalissa oli 15. Vaikka meidän
osalta tulokset olivat huonoja, oli viikonlopun kisat kauden viihdyttävimpiä, sillä niin hurjia kamppailuja tapahtui molempien kilpailujen aikana,
että kilpailu tuntui välillä ennemmin
romurallilta kuin kilpaveneilyltä. On-

neksi pahemmilta onnettomuuksilta
vältyttiin kamppailun ollessa rehtiä
ja reilua, joten katsojat saivat taatusti
kaipaamansa viihdettä ja kuskit hakemaansa kamppailun tuomaa adrenaliiniryöppyä.
Vuoden veneurheilija 2015
Kauden päätteeksi Suomen purjehdus ja veneily valitsi Vuoden veneurheilijaksi Juho-Matti Mannisen, jota
yleisesti pidetään Suomen lajiliiton arvostetuimmaksi kunnianosoitukseksi
kilpaveneilijälle.
Juho-Matti on voittanut nyt Euroopan
mestaruuden kolmessa eri luokassa,
sekä ottanut kisavoittoja kai-kissa luokissa, missä on ajanut, joten tittelin
voidaan sanoa olleen täysin ansaittu.
Meillä on nyt yhteensä kahdeksan Euroopan mestaruutta, sitä voidaan pitää
osoituksena pitkäjänteisestä työstä lajin parissa ja osoituksen siitä, että tulokset eivät tulleet vahingossa.
Juho-Matin Euroopan mestaruuskilpailun voitto tuli erittäin kovan ajosuorituksen jälkeen. Vaikka uusi vene
oli selkeästi vanhaa parempi, ei sillä ollut aikaisemmin voitettu arvokilpailua
joten perusnopeutta ei voi millään tapaa sanoa ylivoimaiseksi ja säädötkin
olivat vielä hieman hakusessa, joten
käytettävissä olevasta potentiaalista-

kaan ei ollut vielä kaikki rutistettu irti.
Ja täytyy sanoa, että myös Magnuksen
ajo-suoritus oli kevyesti vuoden parhaimpia, kalusto oli selkeästi hieman
hitaampi kuin pahimmilla haastajilla,
mutta kylmähermoisella ja varmalla
ajolla hän piti vastustajat takanaan ja
nousi pikkuhiljaa toiseksi, saavuttaen sijoituksen jota taatusti kukaan ei
osannut odottaa ennen kisaa.
F4 MM-osakilpailu
ensi kesänä

Imatralla

F4-luokka jatkoi myös viime vuonna
kasvamistaan, joka arvokilpailussa oli
maksimimäärä kilpailijoita, suurimmassa osassa jouduttiin suorittamaan
karsinnat ja taso vain kovenee vuosi
vuodelta. Hyvällä omalla tunnolla voi
sanoa, että F4 MM-sarja on kovatasoisin amatöörisarja kilpaveneilyssä.
Ensi kesänä MM-sarja käsittää viisi
kilpailua, joista yksi osakilpailu myönnettiin Suomeen. Kilpailun järjestäjä
toimii Veneurheilijat ja se ajetaan elokuun lopussa Imatralla, joten Varpasaari saa jälleen toimia arvokilpailukeskuksena.
Teksti: Juha-Pekka Manninen
Kuvat: Heimo Hellsten, Pirjo Lehtonen
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Kovalla työllä

kohti
tavoitteita
Filip Romsille kausi 2015
vahvisti tahtoa tavoitella
yhä paranevia sijoituksia
F1-veneiden MM-sarjassa.
Doha, Qatar
Kauden kovassa avauksessa päästiin ehjänä
maaliin ja heti MM-pisteille!
Koko Dohan kilpailuviikonloppua haittasi radalla puhaltava tuuli ja kova aallokko.
Perjantaiksi aikataulutetut vapaat harjoitukset
ja aika-ajot jouduttiin siirtämään lauantaiaamuun, koska ajo-olosuhteet eivät olleet turvalliset.
Lauantaina kisa päästiin aloittamaan aikataulussa, mutta kisaan startattiin pace boatin
perästä eikä normaalilla valolähdöllä laiturista. Filip starttasi kisaan kahdenneltatoista lähtöpaikalta.
”En ole koskaan ajanut kilpaa niin pahassa
kelissä. Se oli alusta loppuun vain selviytymistaistelua, eikä kilvanajoa. Vene oli koko ajan
kaatua tai lentää ympäri. Kisan ainoa plussa
on MM-pisteet. Kolme pistettä tuntui tämän kisan jälkeen hyvältä” Filip muisteli kisan kulkua.
Filipin vauhtia hidasti sekä aika-ajoissa että
kisassa veneeseen kerääntynyt vesi. Vuoto onnistuttiin paikantamaan ja korjaamaan ennen
Evianin GP:tä.

16 KILPAVENEILY

Uran paras lopputulos Ranskassa!
Ranskan Grand Prix Evianin kisa oli täynnä tapahtumaa. Lauantaisen aika-ajon toisessa osiossa yksi vene lensi yläkautta ympäri, jonka
jälkeen aika-ajo keskeytettiin ja kolmas osio
ajettiin vasta sunnuntai-aamuna. Vaikka aikaajon aikana keli oli kovaa, Filip pystyi kellottamaan ajan, joka oikeutti paikkaan aika-ajon
toisessa osiossa. Toisen aika-ajon lopussa Filipin nopein aika riitti kymmenenteen lähtöpaikkaan. Tiimi ja kuljettaja olivat tyytyväisiä lähtöpaikkaan, siinä oltaisiin hyvällä iskuetäisyydellä
startin jälkeen.
Sunnuntaiaamun vapaissa harjoituksissa Filip kellotti viidenneksi nopeimman kierrosajan.
Harjoitusten jälkeen tiimi alkoi hyvillä mielin valmistautua iltapäivän GP:hen, johon lähtöpaikaksi ilmoitettiin 9. aika-ajoissa korkeammalle sijoittuneen kuljettajan vaihdettua moottoria.
Vaiherikkaan GP:n päätteeksi Filip ylitti maalilinjan viidentenä. Kilpailun toiseksi ajanut tallikaveri Sami Seliö sai rangaistuksen osuttuaan
poijuun kisan aikana. Kisan voittoon ajaneen
Alex Carellan tulos hylättiin teknisen syyn takia.

Näin ollen Filipin lopullinen kisatulos oli 3.!
Filipin terveiset varikolta kisan jälkeen olivat
onnelliset. ”Uran paras sijoitus ja ensimmäinen
pokaali käsissä tuntuu todella makealta!” Onnistuneissa ja nälkäisissä tunnelmissa oli hyvä
alkaa valmistautua kohti Portoa.
Porto, Portugali
Portugalissa Filip ajoi jälleen hienon kilpailun.
Ruudusta 13. startattuaan Filip nousi lopulta
kuudenneksi, ja kisan jälkeen oli samalla sijalla myös MM-pistetaulukossa.
”Hemmetin kova keli. Valitsin pienen potkurin, jonka takia moottorin kierrokset olivat rajoittajalla lähes koko ajan, mutta valinta oli oikea.
Vene leijaili useasti jo täysin ilmassa, mutta yhtäkään aidosti pahaa tilannetta ei tullut. Pystyin
tänään ajamaan kunnolla kilpaa ja kun pääsin
maaliin, niin kyllä niitä MM-pisteitäkin sitä kautta tulee.”
Liuzhou, Kiina
Filip Romsin torstainen aika-ajo päättyi konerikon seurauksena ensimmäiseen osioon. Aika-ajojen aikana tuuli oli kova ja radalle nousi

Syntynyt: 12. 1. 1994
Asuinpaikka: Vantaa
Opiskellut talonrakentajaksi.
Luokka SJ15
2006 SM 2
2007 SM 1
2008 SM 1
F4-S Eurofin Trophy
2010 2
2011 4
F1-World Championship
2012 12
2013 12
2014 11
2015 10

terävä aallokko. Kahden veneen rajut onnettomuudet päättivät aika-ajon Q2 jälkeen ja lähtöjärjestys muodostettiin sen tulosten perusteella.
Filipin aika-ajoissa ajama aika olisi oikeuttanut
13. lähtöpaikkaan, mutta moottorin vaihdosta
johtuvan pudotuksen vuoksi starttipaikka kilpailuun oli 16.
Perjantaisessa GPssä Filip sai hyvän lähdön
ja alkoi tehdä nousua kohti pistesijoja. Vielä kolme kierrosta ennen maalia Filip ajoi yhdeksäntenä, mutta putosi teknisen vian takia sijalle 11.
Moottorin kulmaa säätävä trimmi hajosi todennäköisesti ylikuumentumisen takia. Trimmi jäi sisään eikä Filip pystynyt pitämään takana ajavia
perässään. Muut pääsivät suorilla helposti ohi.
Kisa sujui siihen asti hyvin ja Filip sai tehtyä hyvän nousun ja taisteli kahdeksannesta sijasta.
Tämä on motorsportia ja joskus tekniikka
pettää. Näistä ei kuitenkaan pidä lannistua
vaan kääntää katse kohti seuraavaa kisaa.
Abu Dhabi, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
Abu Dhabin aika-ajoissa Filip totutteli vielä
uuteen veneeseen ja valitsi uudelle veneelle

sopivia potkureita. Kohtalona oli pudota ensimmäisenä kuljettajana Q1 jälkeen ja startata
kisaan kolmanneltatoista paikalta.
”Kilpailun alku oli OK. Kisavauhtini oli hyvää ja ehdin nousta kahdenneltatoista lähtöpaikalta jo kahdeksanneksi, ennen kuin radan
pääsuoralla menetin ensin ohjaustehostuksen
ja puolta kierrosta myöhemmin veneestäni hävisivät virrat kokonaan, jonka jälkeen oli pakko keskeyttää. Uusi vene tuntui kuitenkin hyvältä ennen keskeytystä ja tiedämme että siinä
on vielä paljon potentiaalia” Filip summasi.
Sharjah, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
Sharjahissa aika-ajosuoritusta häiritsivät taas
kalustomurheet. Kaasupolkimen kiinnitys rikkoutui heti Q1 alussa ja korjaaminen vei niin
paljon aikaa, ettei Filip ehtinyt ajaa nopeita
kierroksia.
Näin ollen tuloksena oli 16. paikka ja pudota aika-ajon ensimmäisen osion jälkeen.
Perjantain kisassa lähtöpaikka oli 13, muiden
kuljettajien koneenvaihtojen muokattua lähtöjärjestystä.

Sharjahin GP:n lähtö oli ehdottomasti yksi
Filipin uran parhaista. Aamun vapaissa harjoituksissa sähköviat vielä sekoittivat moottorin toimintaa, mutta ne viat löydettiin ja saatiin
hoidettua kuntoon ennen kilpailua. Filip starttasi kolmanneltatoista paikalta ja oli ensimmäisellä kierroksella kahdeksantena. Laskevan auringon valo ja edellä ajaneen veneen
vesisuihku aiheuttivat sen, että samalla kierroksella Filip teki ajovirheen ja rikkoi yhden
kääntöpoijuista. Siitä seurasi varikonläpiajorangaistus, jonka aikana Filip menetti sijoituksia. Tämän jälkeen alkoi uusi nousu kohti
pistesijoja, mutta kilpailu päättyi tekniseen vikaan muutamaan kierrosta myöhemmin.

Parhaiden joukkoon
Kauden alussa tavoitteena oli olla kymmenen parhaan joukossa MM-taulukossa kauden päättyessä. Siihen tavoitteeseen päästiin,
vaikka kolmessa viimeisessä kisassa ei tullut
pisteitä. Tämä panee miettimään, missä asti
olisi oltu jos tekniikkamurheet eivät olisi päättäneet viimeisiä kisoja ennen aikojaan. Ensi
vuodelle tavoite asetetaan vielä korkeammalle, sillä uusi vene ja Filipin karttuva kokemus
sen kanssa antavat luvan siihen.
Kiitämme kaikkia sponsoreita, tukijoita,
seuraajia ja taustajoukkoja, jotka ovat olleet
mukana menneellä kaudellamme. Ilman teitä
tämä kaikki ei olisi mahdollista. Tänä vuonna
mennään kovempaa ja tähdätään korkeammalle!

LÄHTEET:
MAD CROC BABA RACING TEAMIN TIEDOTTEET
WEB:FILIPROMS.FI
FACEBOOK: FILIP.ROMS.F1.POWERBOAT.OFFICIAL
TWITTER: F1LIPROMS
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Saaren veljekset
Arttu ja isoveli Aleksi Saari edustavat
Tammelan veneseuraa. Kausi 2015 sujui loppujen lopuksi ihan mukavasti
vaikka vastoinkäymisiäkin oli.
Kun kotikisa Tammelan Kuivajärvellä
peruttiin niin kausi avattiin kesäkuussa Förbyssä. Radalla oli jonkunverran
keliä ja kun Aleksin venettä ei oltu saatu toimimaan kun jotenkuten tyynellä
järvellä yksin ajellessa niin kylläpä oli
tuskainen aloitus kaudelle, Aleksilla
kun vene oli enemmän ilmassa kuin
vedessä ja sijoitus oli sen mukainen eli
kuudes.
Arttu oli ajanut Sj-15 luokkaa jo edelliskesänä eli nyt oli helpompi lähteä
ajamaan toista kautta kun oli jo vähän
kertynyt kilpailukokemustakin. Alku
oli Förbyssä kuitenkin vähän vaisu
mutta kierros kierrokselta ajovire alkoi löytyä ja Arttu sijoittui loppujen
lopuksi hienosti toiseksi.
Seuraavana oli vuorossa Lohja Race.
Aleksin kalustoa ei kovasta yrityksestä huolimatta saatu juurikaan paremmaksi vaan vene oli edelleen vaikea
ajettava. Aleksi pysyi kuitenkin kaikki
erät pystyssä ja sijoitus jälleen kuudes.
Arttu lähti hyvin mielin Lohjan kisaan
sillä olihan Förbyn kisa sujunut hyvin
ja hyvin sujui Lohjallakin, mutta Sj-15
luokassa kisa oli tosi tasainen ja peräti kolme eri kuljettajaa voitti kilpailuerän. Artun erä sijoitukset olivat kakkonen, kakkonen ja kakkonen mutta
loppusijoitus oli kolmas.
Seuraavaksi lähdettiin Hirvensalmelle
missä keli ja rata sopi vähän paremmin Aleksin levottomalle veneelle ja
sijoitus parani jo kolmoseksi eli Aleksi
pääsi ensimmäistä kertaa palkintopallille.

Arttu oli käytännössä menettänyt
mahdollisuuden voittaa Suomen mestaruuden, kun Tino Seppälä oli voittanut molemmat edelliset kilpailut
mutta hopeaa lähdettiin hakemaan
tosissaan. Ei näyttänyt alku hyvältä
kun Arttu oli ekassa erässä vasta viides, mutta sen jälkeen vähän muiden
epäonnenkin avustamana Arttu voitti
loput kolme erää ja näin varmisti kilpailun voiton ja tänäkin vuonna SMhopean.
Sitten olikin vuorossa Aleksilla Gt-30
luokan EM-kilpailut Imatralla. Ajat-

Aleksin kanssa käytiin syksyllä vielä
ajamassa Tartossa kisat, mutta ne loppu käytännössä heti alkuunsa kolariin
missä kalusto kärsi pahasti ja kuskikin
koki pieniä kolhuja, mutta siitäkin selvittiin loppujen lopuksi säikähdyksellä
ja ”vähän isommalla talvihuollolla.
Tästä on kuitenkin mukava jatkaa kaudelle 2016. Artulla on luokan vaihto
edessä Gt-15 luokkaan mihin kalusto
on jo hankittuna. Aleksi meni tammikuun alussa armeijaan ja ajelee kisoja
aina kun se vain lomien puolesta on
mahdollista.

limme että sieltä saataisiin paljon hyvää kokemusta vaikka kalusto oli mikä
oli, mutta kyllä sitä kokemusta tulikin
ja oikein roppakaupalla. Aleksi oli aika-ajossa oman eränsä kuudes ja pääsi
näin ollen suoraa A-ﬁnaaliin. Erät oli
juuri niin vaikeita kun oli ajateltukin
ja kolareiltakaan ei vältytty, mutta pienillä veneen kolhuilla ja yhdellä rikotulla potkurilla siitä selvittiin. Sijoitus
neljästoista.

Kausi oli vähän turhan lyhyt, mutta
kaikki kisat oli hyvin järjestetty ja siitä
suuri kiitos kaikille kisajärjestäjille ja
toimihenkilöille jotka mahdollistavat
tämän mukavan harrastuksen.
Suuret kiitokset kaudesta myös koko
Thunder Boat Racing Teamille, sponsoreille ja kaikille muille tukijoukoille
jotka mahdollistavat poikien harrastuksen.

Arttu Saari
Syntynyt: 2.6.2003
Asuinpaikka: Forssa
Seura: Tammelan veneseura
Tiimi: Thunderboat racing team
Luokka SJ-15
Sijoitus: SM2
Aleksi Saari
Syntynyt: 16.6.1996
Asuinpaikka: Forssa
Seura: Tammelan veneseura
Tiimi: Thunderboat racing team
Luokka: GT-30
Sijoitus: SM4
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Lukitteet

Anaerobiset kierrelukitteet ovat hapettomissa olosuhteissa metalli-ionien
vaikutuksesta kovettuvia yksikomponenttisia akryyliliimoja, jotka estävät
ruuvien löystymisen tärinän, iskujen,
lämpölaajenemisen ja muiden kiinnikkeisiin kohdistuvien rasitusten vaikutuksesta. Kiinnipysymisen lisäksi ne
suojaavat kierteitä ja takaavat ruuvin
turvallisen irrotuksen.

män kitkaa muodostavaa pinta-alaa ja
niiden irrotukseen tarvitaan enemmän
vääntövoimaa. Pienillä ruuveilla on
vähemmän pinta-alaa eivätkä ne välttämättä kestä suurta vääntövoimaa
vahingoittumatta. Veneiden yleensäkorkeintaan M6-kokoiset pultit pysyvät kiinni matalan tai keskilujan
lukitusvoiman omaavalla lukitteella.
Isompiin pultteihin voidaan käyttääja käsitellyillä pinnoilla (eloksoidut,
passivoidut, sinkityt) sekä matalissa
lämpötiloissa voidaan nopeuttaa suihkuttamalla kierteisiin aktivaattoria.
Aktivaattorilla voidaan myös lisätä
lukitteen täyttökykyä suuremmilla välyksillä. Aktivaattorin kuivuttua lukite
levitetään kierteille käyttökohteen mukaisesti, esim. tiivistystä vaativalle kolmannekselle. Lämmitys 20-40 °C:een
nopeuttaa kovettumista.

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

Kattorakentamisen
asiantuntija palveluksessasi!

Meiltä saat avaimet käteen -periaatteella mm.
kerrostalojen uudiskatot, kattoremontit, -korjaukset
sekä -huollot:
• bitumi-, pelti-, tiili- ja viherkatot
• sokkelien ja pihakansien vedeneristykset
• kuntoarviot, kattohuollot ja pienkorjaukset.

Pyydä tarjous!
KerabitPro Oy | Puh. 010 851 1000 ilman vaurioita. Anaerobiset kierrelukitteet muodostavat kierteiden ympäPuistokatu
25, kalvon,
08150 Lohja
Väinö Tannerin tie 3, 01510 Vantaa |rille
suojaavan
joka tiivistää

w w w.kerabit.fi

vedeltä ja suolalta ja eristää metallipinnat toisistaan. Irrotus on mahdollista ilman kierteiden vahingoittumista ja pienemmällä vääntömomentilla.
Tarvittaessa lämmitys pehmentää liiVENEIDEN
SUUNNITTELUA
man
ja helpottaa
irrotusta.
- mm. Serecraft, Lamor LC, AluCat, Lark

RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICES

Bökarsvägen 113
07350 Gäddrag

Erilaisten
kierre- ja ruuvilukitteiden
TUOTESUUNNITTELUA
kiinnitysvoima
vaihtelee
kevyestä
- Laidasta laitaan....mm.
öljynkeräyslaitteita,
etäin lujaan.säädettävä
Lukitteetpotkuri,
ovat yleensä vämagneettikuvauslaitteita...
rikoodattuja, esim.
matala lujuus (violetti), keskiluja (sininen) ja erikoisluja
(punainen). Valintaan vaikuttaa se,
pitääkö kiinnikkeen olla irrotettavissa myöhemmin. Teknisissä tiedoissa
annetut irrotusmomentit on yleensä
annettu käsin kiristetyille teräskiinnikkeille. Lujuus voi olla alhaisempi
passivoiduilla metalleilla ja anodisoidulla (eloksoidulla) alumiinilla. Aktiivisilla metalleilla, kuten kuparilla,
lujuus voi muodostua annettuja lukuarvoja suuremmaksi.

keskilujaa tai voimakasta lukitetta.
Keskiluja, sininen lukite sopii useimpiin kohteisiin.
Tarvittaessa ruuvit puhdistetaan ennen kiinnitystä liuottimella. Lukitteen
kovettumista passiivimetallipinnoilla
(alumiini, haponkestävä teräs, titaani)

Anaerobiset liimat pehmenevät korkeissa lämpötiloissa. Jos halutaan irrottaa erittäin voimakkaalla lukitteella
kiinnitetty pultti, osat pitää lämmittää
huolellisesti 200-300 °C:een ja irrottaa ennen jäähtymistä. Lämmitys helpottaa kaikkien lukitteiden irrotusta.
Teksti: Orapi Nordic Oy Ab

Fridde & Speed Fiskari Fanny.

SUOMENLAHDEN NOPEIN FISKARI
Fridde & Fannyn elämys matkat 040-5610823
Cummings 6,7 ltr. 550hv

GSM: 0400 436086

Myös ruuvin koko vaikuttaa lukituslujuuteen. Paksuilla pulteilla on enem-

Miksi siirtäisit huomiseen sen
minkä voit muuttaa tänään?
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Kotimuutot
alk 450,-

Me muutamme kotisi nopeasti ja oikeaan hintaan.
Lähellä sinua, siksi myös edullisempi.
Pyydä tarjous! Puh. 0400 89 8069

www. citymuutot.ﬁ

Helpompi tapa muuttaa.
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Speed Boat Center ja Speed Boat Center Racing Team esittäytyvät
Hieman tavallista koleamman ja epävakaisemman veneilykesän jälkeen miettivät kaverukset Puotilan suunnalla uusia kujeita seuraavalle kesälle. Yksi oli
tuonut maahan ja myynyt jokusen käytetyn yksirunkoisen Phantomin, muutama muu oli enemmän kiinnostunut kateista. Syyskuun iltoina istuttiin pitkään
Puotilan pajalla, kerrottiin vauhtivenetarinoita ja kerrattiin kokemuksia. Siinä
sitten ihmeteltiin yhdessä suomalaisen
vauhtiveneilyn tilaa. Muun muassa
Muistojen Suur Saimaa Ajojen kaltaisten tapahtumien valtaisasta suosiosta
saimme virtaa ajatuksillemme. Mietimme, että Suomessa on pitkä ja ansiokas
vauhtivenehistoria, niin kilpa- kuin huvivenepuolellakin, ja venevalmistajiakin on ollut vähintään riittävästi pienen
maan tarpeisiin. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana vauhtiveneiden
valmistus on kuitenkin hiipunut ja valtaosa veneistä rupeaa olemaan jo museoikäisiä. Koska käytettyjen veneiden
myynti ei ollut mielestämme sen paremmin taloudellisesti, kuin myöskään
tuotevastuun kannalta, kannatettava
vaihtoehto, siirtyi keskustelun painopiste nopeasti uusien veneiden puolelle.
Kauan ei tarvinnut ajatuksia vaihtaa,
kun todettiin että ainoa vaihtoehto olisi
tuoda uusia vauhtiveneitä sieltä missä
niitä vielä tehdään.
Alkoi kartoitusvaihe, jossa otettiin yhteyttä useampaan eri valmistajaan koko
Euroopan alueella. Lukuisten sähköpostien, pitkien puheluiden ja parin
yritysvierailun jälkeen alkoi paletti hahmottua. Oli aika perustaa Speed Boat

Center, nopeiden urheiluveneiden
maahantuontiin ja vähittäismyyntiin
erikoistunut yritys. Tavoitteeksi asetettiin tuoda suomalaisten vauhtiveneilijöiden ulottuville hankinta- ja
käyttökustannuksiltaan kohtuuhintaisia, erittäin nopeita, mutta kuitenkin turvallisia veneitä.
Speed Boat Center tuo maahan yksirunkoisia Phantom 20 ja 21 veneitä,
kaksirunkoisia 21 Sport Catteja ja
Top Cat 21:iä sekä yksirunkoisia Kimach 450 Speed veneitä. Kaikki veneet valmistetaan käsityönä tilausten
pohjalta. Veneet myydään aina CE
hyväksynnän edellyttämällä varustuksella ja varustellaan tarpeen mukaan asiakkaan mieltymysten mukaisesti. Halutessaan asiakas voi asentaa
uuteen veneeseen oman moottorinsa,
mutta kauttamme saa myös avaimet
käteen paketteja uusilla Mercury
moottoreilla varustettuna. Kauttamme saa myös huoltopalvelut, Mercury
varaosat, SeaStar Solutions, CMC ja
TH Marine -tuotteet, Latham ohjaukset, Livorsi mittarit sekä Turbo potkurit.
Kuten arvata saattaa, ei Speed Boat
Centerin
perustamisasiakirjojen
muste juurikaan ehtinyt kuivua, kun
innokkaimmat kaverukset olivat jo
suunnittelemassa kilpaveneilyn aloittamista. Pitäähän sitä vauhtiveneﬁrmalla tietysti oma Racing Team olla.
Racingin kanssa lähdettin liikkeelle
jo heti alkumetreiltä sen verran kovaa, etteivät tossut tahtoneet maassa

pysyä. Syksyn sateet ja viimeistään talven pakkaset hieman hillitsivät vauhtia ja päätettiin palata takaisin maan
kamaralle ja aloittaa tiimin rakentaminen askel kerrallaan, ehkä hieman hitaammin kuin oli aluksi ajateltu, mutta
varmemmin. Tätä juttua tammikuun
alkupäivinä kirjoitettaessa, on tiimissä kolme venekuntaa ja offshore puolelle kun keskitytään, kuusi jäsentä.
Näistä kuudesta on vain yksi, nuoresta iästään huolimatta, jo ansioitunut
kilpaveneilijä. Kaikki viisi muuta ovat
enemmän tai vähemmän noviiseja kilpaveneilyn saralla. Näin toteutuu heti
alkuun yksi Racing Teamin kantava
perusjatus, että tuodaan uusia harrastajia lajin pariin.
Speed Boat Centerin myyntiin tulevat veneet, vaikkakin useimmat perustuvat kilpaveneisiin, ovat CE hyväksyntäkriteerien myötä kehitetty ja
valmistettu
turvallisuusnäkökohdat
huomioiden huvikäyttöön, eivätkä ne
olisi olleet enää nykyään kilpailukykyisiä varsinaisten kilpaveneiden joukossa. Niinpä kilpaveneet piti hankkia
erikseen. Lähituntumasta löytyi FORacingin V-150 luokan Aero, josta luotiin tiimin perusta. Eräs varttuneemmalla iällä kilpaveneilystä innostunut
herrasmies haki syksyllä Ruotsista
3C luokan Hydrolift 24:n ja sillä täydennettiin tiimin vahvuutta. Juniorikuljettajien jänistettyä, sai vielä yksi
vanha herra kipinän ja kävi hakemassa, niin ikään Ruotsista, V-60 luokan
Dalla Pietan ja niin oli tiimi kasassa.
Lisäksi tiimin sateenvarjon alla tullaan

# Z-60 / V-150 - Tommy Olin & Joanna Virtanen Aero 21 & Mercury 150 Pro XS

# C-20 / 3C - Jari Kovanen & Jari Venemies Hydrolift 24 &
Mercury 200XS
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# J-65 / V-60 - Ilkka Vapaavuori & Vivian Vapaavuori Dalla Pieta
& Mercury 60 Formula Race

mahdollisesti ajamaan jokunen kisa jokamiesluokkaa myyntiveneillä ja Sipoon kyläkisoja T400S luokan Stopperilla. Ensi
kesän kisoissa nähdään!
Teksti: Ilkka Vapaavuori
www.speedboatcenter.com,
info@speedboatcenter.com

Phantom 20/21 ja Top Cat 21,
valmistaja Lomwel Outboard Racing, Hollanti

21 Sport Cat, valmistaja Power Marine, Irlanti

Kimach 450 Speed, valmistaja Kimach Boats, Norja

Elastocolor Paint

Tuotteen levitys

Halkeamia silloittava
akryylimaali betonirakenteiden suojaamiseen
•
•
•
•
•
•
•

Suojaa karbonatisoitumiselta
Diffuusioavoin
Hyvä kloridien kesto
Hyvä peittävyys
Hyvä työstettävyys
Hylkii likaa
SILKO-hyväksytty
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C)
PRINCIPLES

PI-MC-IR
SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

Saat lisätietoa tuotteesta osoitteesta
www.mapei.fi
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Hermann’s Finland Oy
Koppelonkuja 10, 21210 Raisio
puh. 020 7851 800
www.hermanns.fi
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Venekisat turvavenekuskin silmin
Meitä turvavenekuskeja ratapuolella on kaksi. Molemmat meistä tykkää kun pääsee auttamaan ja toki homma on myös
mukavaa ja pääsee tutustumaan uuteen porukkaan ja näkemään ystäviä kauempaakin. Tänä vuonna kaatoja oli muita
vuosia vähemmän jonka uskoisimme johtuvan kaluston ja kuskien kehityksestä. Viime vuosina turvallisuuskalusto on
myös muutettu nykypäivään sopivaksi. Viimeisen parin vuoden aikana olemme päässeet tutustumaan myös offshore veneiden kisoihin turvavenekuskin silmin.
Kuvat: Pete Voutilainen / pete@oneeyediving.ﬁ

Nimi: Sami Laakso
Toiminut hommassa:vuodesta 97
Harrastukset:vapaapalokunta
Ikä: 41

Nimi: Tomi Salin
Toiminut hommassa:vuodesta 2013
Harrastukset:vapaapalokunta
Ikä:39
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Ett lyckat klassbyte
Säsongen 2015 klev Jens Holmén
upp från GT15-klassen till GT30.
Det visade sig vara en lyckad
satsning som slutade med en
guldmedalj.
Intresset för båtar har Jens haft sedan barnsben, men racerbåtstävlandet
startade först för tre år sedan. Jämfört
med de jämnåriga racerbåtsåkarna
kan han betraktas som en nykomling
på banan. Men när man ser Jens hantera båten syns det att han har många
timmar bakom ratten. Han är en fena
på kurvtagning.
Jens går på Marina Läroverket och
läser Marinteknik och ser en yrkesmässig framtid inom den marina
branschen. Det var ett självklart och
naturligt gymnasieval med tanke på att
han brinner för allt som har med sjöliv
att göra.
Jens har även mycket båt och racerbåtserfarenhet i blodet, då både pappa
Fredrik och farfar Pelle är erfarna racerbåtsåkare och de har även utvecklat racerbåtsmodeller så som Danza,
Rooster & Jazza.
Inför sista deltävlingen för säsongen
var det tre förare som hade möjlighet
att vinna GT30-serien, Douglas Matton, Jens Holmén och Andrea Forslund. Första platsen i tävlingen knep
Jens och Douglas kom tvåa. Detta innebar att de båda förarna hade nått
samma poäng och resultat under hela
säsongen så det gick inte att skilja dem
åt, där av blev det två guldmedaljer
2015.
- Det är jätte kul att få dela pallen med
Douglas. Han är en skicklig förare, säger Jens
Den svenska GT30 klassen har under ﬂera år haft ett lågt deltagarantal, ibland så få som två eller tre åkare, så steget från GT15 till GT30 var
inte självklart för Jens, han var först
inställd på att gå över till offhore när
det var dags att byta klass. När han
deltog i EM i Nottingham i Storbritannien 2014 i GT15-klassen och såg
åkare som Sara Packalen, Ben Jelf och
Marcin Szymczyk så ändrades bilden
av GT30. De visade på en helt annan
balans i båtarna än vad Jens var van
vid hemifrån. Dom bjöd på tajt, hård
och schysst racing. Valet föll naturligt
på GT30 och 2015 var han en av de
tävlande i VM i GT30 Nottingham till24 KILPAVENEILY

Jens behövde inte välja bort Offshore. Nu är han navigatör åt sin bror Max Holmén
i V60. (Foto: Peter Ohlsson)

sammans med Andrea Forslund. Jens
slutade på en sjunde plats?
Helt kunde Jens inte hålla sig från
Offshore utan var under säsongen
även navigatör till sin bror Max Holmén i V60-klassen och även där blev
det pallplats för Jens, bröderna slutade som bronsmedaljörer.
Pappa Fredrik som supportat Jens
genom åren blev riktigt sugen på att
återuppta sitt eget racerbåtsåkande
som legat vilande i nära tjugo år. Och
så blev det, far och son tävlande mot
varandra i GT30. Men som ni förstår
hade Fredrik, som var lite ringrostig,
ingen chans mot sin skickliga son. Men
i Grisslinge utan för Stockholm, stod
faktiskt både far och son på pallen. Det
gemensamma intresset har skapat en
ännu tightare, roligare och härligare relation far och son emellan. Även
mamma Erika är en stor supporter och
hjälper till på alla tävlingar.
I slutet av säsongen ﬁck två av GT15
åkarna låna ekipage av Fredrik och

Jens och testa sina vingar. De blev riktigt tända och till säsongen 2016 kommer fyra av GT15 åkarna kliva upp till
GT30. Dessutom ryktas det om att Erik
Stark, Mikael Bengtsson och Veronica
Olderin kommer köra GT30 kommande säsong. Det lutar åt minst 10 båtar
2016. Det är ett ruggigt spännande år
som svenska GT30-klassen går till mötes och ett riktigt lyft för klassen.

Jens Holmén Svensk guldmedaljör i
GT30. (Foto: Erika Carlén)

110, Jens Holmén 16-år, Seaﬂyer, Tohatsu 30
Vid VM i Nottingham representerade Jens Holmén och Andrea Forslund Sverige i GT30 (Foto: Joseﬁne Forslund)
,

Palvelemme ark 8.30-18, la 10-14. Tervetuloa tutustumaan!
Kalkkirannantie 50, Kalkkiranta, Sipoo
info@wwmarine.fi 09 272 8615

Nopeuskilpailutoimikunta

Alustava kilpailukalenteri 2016

20.01.2016
SM-kilpailukalenteri 2016 (Alustava)
Aika

10-12.6.
18.6.
1.-3.7.
16.-17.7.
20.-21.8.
30.7.?
6.-7.8.
27.-28.8.
3-4.9.

Kilpailu

Kilpailun johtaja

Järjestäjä

Valvoja

Paikka

Lupa nro

"Race Laukaa"
VenU
Laukaa, Perunka
Kalkkirannan Kievari Offshore Race
Porvoon Moottorivenekerho
Sipoo, Kalkkiranta
Race Tammela
Tammelan Veneseura Ry
Tammela
Race Hirvensalmi 2016
Hirvensalmen Veneilyseura
Hirvensalmi
Sundell Race Lohja
Lohjan Purjehtijat/GMS
Lohja
XLVI Ruotsinsalmen Ajot 2016
Kotkan Pursiseura
Kotka
"Imatra Race"
VenU
Imatra
Saimaa Race 2016
Imatran Venekerho
Imatra
Kilpailuja yhteensä
Lasketaan SM:een

Rata
SJ10

GT15

GT30

Magnu

Kalkkiran

Offshore
O250

GT15

F4

V50

V150

Off 3B

Off 3C Muuta

F4?

F2 MM-Osakilpailu

F4?

GT15 PM ?

1
V50

V150

Off 3B

Puh. 050
Off 3C

PM kaikki luokat ?

Jokamies, V300,W150

2
GT15

GT30

O250
O250

3
SJ10

GT15

GT30

O250

F4

PM?

F4
4
SJ10

GT15

F4

GT30 MM

F4
5
V50

V150

Off 3B

Off 3C

6
SJ10

GT15

GT30

F4 MM-Osakilpailu
PM?

7
V50

V150

Off 3B

Off 3C

V50

V150

Off 3B

Off 3C

4
4

4
4

4
4

4
4

Jokamies

8

3
3

5
5

3
3

3
3

4
4
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Oppia Suomenlahden eteläpuolelta - Eestin
Veemotoliiton huippusuoritus!
Keneltäkään moottoriveneurheilua
seuraavalta tuskin on jäänyt huomaamatta etelänaapurimme kilpailijoiden erinomaiset suoritukset ja
tulokset arvokilpailuissa. Menestys
ei kuitenkaan ole geeniperintöä vaan
siihen on johtanut varsin määrätietoinen ja suunnitelmallinen työ.
Yksi ”menestyskulttuurin” suuri luoja
on Eestin Veemotoliiton (EVL) presidentti Vahur Joala. Tämän vuoksi
varasimme aikaa pieneen keskusteluhetkeen jossa kävimme läpi mitä on
tehty lajin eteen viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.
Historiaa
Moottoriveneurheilu ei lajina ole uusi,
jo vuonna 1925 järjestettiin Tartossa
ensimmäinen kilpailu. Viisikymmenluvulla alkoivat kilpailut saamaan nykyisen muotonsa ja 1957 jaettiin ensimmäiset Eestin mestaruudet.
Heti neuvostoajan jälkeen 1991 sai
Eesti UIM:n tarkkailijajäsenyyden
jonka jälkeen kehitys on ollut huimaa
niin menestyksessä kuin arvokisojen järjestämisessäkin, ensimmäinen
arvokilpailu oli 1998 Euroopanmestaruus hydroluokassa O-250 EM Tallinnan Harkujärvellä. Vuodesta 2007
lähtien Eesti on ollut UIM:n täysjäsen.
Taustaa
Väkilukuun verrattuna ei todennäköisesti löydy veneurheilussa paremmin
menestyneitä maita. Asukkaita on 1.3
miljoonaa ja koko historian aikana on

Sander Sarlin
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ollut yli tuhat kilpailijaa. Arvokisoissa
sijoituksia kolmen parhaan joukkoon
on peräti 139 kappaletta joista mestaruuksia 43. Nopeusennätyksiä on saavutettu 11 kertaa. Ratakilpailulisenssin
haltijoita on vuosittain 30-40.
Alan seuroja on suurimmissa kaupungeissa, Tallinnassa ja Tartussa on seuroilla jopa omat kerhorakennuksena
joka mahdollistaa veneiden rakentamisen ym. kehitystyön.
Aktiviteetit
Vuosittain ajetaan kansallisista mestaruuksista jotka Suomen käytännöstä
poiketen ovat aina olleet avoimia, toisin sanoen esim. suomalainen kuljettaja voi saavuttaa Eestin mestaruuden.
Tämä on yksi selvä tekijä joka on auttanut menetystä, kisoissa on yleensä
osanottajia naapurimaista jolloin joka
luokassa on riittävä määrä veneitä saamaan aikaan näyttävä ja myös kilpailijoille hyödyllinen tapahtuma. Yleensä
lähdössä on suurin piirtein sama määrä veneitä kuin arvokisoissakin. Tämä
näkyy heti hyvänä valmiutena osallistuttaessa niin MM- kuin EM-kisoihin.
UIM:n arvokisojen säännöllinen järjestäminen kuuluu myös ohjelmaan.
Tällä saadaan lajia tunnetuksi ja myös
innostetaan uusia harrastajia lajin pariin. Toinen kansainvälinen tapahtuma on Nordic Cup (aikaisemmin Baltic Cup/Baltian Mestaruuskisat) joka
kuuluu sarjaan UIM Ordinary International Race eli ei ole arvokisa mutta UIM:n tunnustama kansainvälinen

kilpailu. Suomessa ei liene vastaavaa
nähty sitten legendaaristen Helsinki
GP-kilpailujen jälkeen.
Vuosittain ja aina ennen suuria kilpailuja järjestetään mediapäivät joista
seurauksena hyvä näkyvyys niin netissä, TV:ssä kuin printtimediassakin.
Koulutus
Tärkein asia koulutuksessa on tietenkin pääasia; miten menestyä kilpailuissa? Totta on että pitää olla nopea
vene ja osaava kuski, mutta se on loppujen lopuksi vain jäävuoren huippu
ja se perus- ja pohjatyö millä tavoite
saavutetaan ei varsinaisesti näy ulospäin. Tässä olemme asian ytimessä
joka Eestin Veemotoliiton koulutusohjelmassa on selkeästi oivallettu.
Järjestelmällinen koulutus käsittää
monta eri osa-aluetta: Säännöt, turvallisuus, ensiapu, ympäristönsuojelu,
doping, sponsorit.
Joku voi ajatella että kuinka esim.
ympäristönsuojelu liittyy siihen että
voi voittaa kilpailuja? Hyvin yksinkertaista - mikäli yksittäinen kilpailija
tai koko laji on ”huonossa maineessa”
ympäristöasioiden suhteen lienee aika
vaikeata löytää halukkaita yhteistyökumppaneita jolloin kilpailukauden
budjetti supistuu merkittävästi joka
taas vaikuttaa jo suoraan kalustoon
ym.
Maassa maan tavalla
Yksi oleellinen seikka on se että Eestissä ei ole koskaan käytetty mitään
muuta kuin UIM:n sääntökirjaa ja sekin nimenomaan englanninkielisenä.
Ajettavat luokatkin ovat vain UIM:n
hyväksymiä eli ei ole esimerkiksi mitään kansallista junioriluokkaa jolla
meillä Suomessa on ikävä kyllä lajia
suuresti rangaistu. Miksi olla omia
luokkia kun UIM:n alta löytyy sopivat kansainväliset junioriluokat. Eestin Veemotoliitto ei siis tunne mitään
kansallisia määräyksiä, kaikki löytyy
UIM:n sääntökirjasta. Näin vältetään
tilanne jossa kansalliset säännöt voivat vaikuttaa arvokisoissa menestymiseen. Tilanne voi helposti olla sellainen että jos vene on kansallisten
sääntöjen mukaan varusteltu sillä ei
voi osallistua MM-kilpailuihin ja taas
MM-kelpoisella veneellä voi olla vaikeata pärjätä kansallisissa kilpailuissa.
Myös kilpailulisenssi on kaikille sama,

GT-15, JT-250, GT-30, T-550, OSY400, O-125, F-125, PR1, PR2, PR3

Stefan Arand

ei erikseen kansallista- tai junioriohjaajalupaa.
Jotta mahdollisimman moni kilpailija
osallistuisi arvokilpailuihin Eesti Veemotoliitto tukee niihin osallistumista.
Seurat sekä EVL ovat myös vuosien
aika luoneet hyvät suhteet viranomaisiin sekä paikallishallintoon mikä on
aina avuksi suuria tapahtumia järjestettäessä. Yllättäen EVL on myös Eestin Olympiakomitean jäsen, onkohan
kukaan Suomessa tullut ajatelleeksi
asiaa ?
Kilpailijat rankataan myös vuosittain
jolloin tuloksia voi verrata kanssakilpailijoihin sekä myös seurata omaa kehitystään. Pisteitä jaetaan nerokkaasti
kehitetyn taulukon mukaisesti.
Tekniikan puolelta merkittävä seikka on veneiden ja potkurien valmistaminen omassa maassa. Veneille on
useitakin valmistajia. Kuinka helppoa
kommunikointi on kun maailman
huippupotkurien valmistaja on esim.
tunnin ajomatkan päässä tai pääsee
tarvittaessa mukaan harjoituksiin ja
kilpailuihin.
Aktiivinen yhteistyö naapurimaiden
kanssa on ollut kaiken aikaa EVL:n
toiminnassa mukana.
Valmennus
Valmentajat koulutetaan yhteistyössä Kansallisen Olympiakomitean sekä
Tarton Yliopiston kanssa. Eestissä on
seitsemän tasoa olympialajien valmentajille ja sama tasojärjestelmä koskee
myös muita urheilulajeja veneurheilu
mukaan lukien. Moottoriveneilyssä on
tällä hetkellä neljä sertiﬁoitua valmentajaa joista yhdellä on korkein mahdollinen taso ja toisella kakkostaso.
Vuoden 2015 lopulla sai Eestin veneurheilun yksi tukipilareista Üllar
Põvvat Kansainvälisen Olympiakomitean ”Urheilun innovaatio” palkinnon

joka on erittäin harvinainen tälle lajille
ja todennäköisesti ensimmäinen kilpaveneilylle koko maailmassa.

Vahur Joala
UIM:n hallituksen jäsen
UIM:n urheilukomitean jäsen
Jäsen UIM:n työryhmissä :
Hydro Working Group, F-4, Endurance Working Group, Environmental Working Group sekä F-125 ja
F-250 kuljettajien edustaja.

Ajettavat luokat (lihavoidulla painetuissa ovat eestiläiset kuljettajat voittaneet maailmanmestaruuksia):
Junioriluokat: JT-250 & GT-15
Yksirunkoluokat: T-550, GT-30
Hydroluokat: OSY-400, O-125,
O-250, O-500
Katamaraaniluokat: S-550, F-4
Kestävysajot RIB-veneillä: PR1,
PR2, PR3, PR4
Offshore: Suomen ystävien avustuksella osallistuttu Off 3B luokan EM
kisoihin 3 kertaa.
Jetit osallistuvat UIM:n -kilpailuihin.
Tuloksia 2015-kaudelta
Maailmanmestarit :
OSY-400 Rasmus Haugasmägi
O-125 Marek Peeba
GT-30 Sander Sarlin
GT-15 Stefan Arand
GT-30 maailmanmestaruuskilpailussa kolmoisvoitto
Yhteensä 17 UIM mitalia kahdelletoista kilpailijalle neljästä seurasta :

Üllar Põvvat
Kilpailu-ura alkanut 1973, tällä hetkellä valmentaja sekä veneenrakentaja / Põvvat Racing Boat. Valmentanut
lukuisia maailmanmestaruuden saavuttaneita kilpailijoita, mm. Sten Kalder, MM JT-250 2008, OSY-400 2011
ja 2012, Rasmus Haugasmägi, MM
OSY-400 2013 - 2015, Stefan Arand,
MM GT-15 2015
Palkittu Kansainvälisen Olympiakomitean “Sport and innovation” tunnustuksella kehitystyöstään kilpaveneilyn hyväksi.
Teksti & kuvat: Jussi Alanko

Rasmus Haugasmägi
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MW AUTOSERVICE OY

MW Autoservice

Webasto-asennukset
ja huollot
Defa lohkolämmittimet
ja hälyttimet
Kaikkien automerkkien
huollot ja korjaukset

Mikael Warma & 040 593 2229
mw.autoservice@pp.inet.fi
Yrittäjänkatu 16, 06150 Porvoo

Vi betjänar
också på
svenska!

www.tgboats.ﬁ
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Vauhdissa mukana
ASENNUSTYÖ LANDEN OY
Puh. 0400-536682

ASENNUSTYÖ
LANDEN OY

fi

Puh. 0400-536682

F:ma Henrik Lindgren T:mi
KÄLDÖ - PERNÅ/PERNAJA
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Tel/puh: 0400-878 601

TRÄSKÄNDA
HANDELSTRÄDGÅRD OY

23 1 2009 15:11:07

Sjötransporter, vinterförvaring, bryggor
Puh. 019-577
360
Merikuljetukset,
talvisäilytys, laiturit

Tel/puh
0400-419 003
www.b-seaboat.ﬁ

Mannerheiminkatu 3, 06100 Porvoo

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

C. Grönholm Oy
KAIVINKONETYÖT
Puh.
040-508 1143
www.b-seaboat.ﬁ

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

Puh. 019-577
360
Krabbvägen
2talvisäilytys,
Raputie laiturit
Merikuljetukset,
Mannerheiminkatu
3, 06100 Porvoo
01100 ITÄSALMI
- ÖSTERSUNDOM

www.proworksmarine.ﬁ

Tel. 09-781 903 Fax 09-781 913

Hartik Sails

Åströms Båt & Snickeri
Tammisaaren
Venevälitys
-Puu-ja Lasikuituveneiden
korjaustyöt

WWW.VETUS.COM
Krabbvägen 2 Raputie
01100 ITÄSALMI - ÖSTERSUNDOM
WWW.VETUS.COM
Tel. 09-781 903 Fax 09-781 913

Venetarvikkeet ja meridieselit
twister.marine@pp.inet.ﬁ
Venetarvikkeet ja meridieselit

TÄYDEN PALVELUN

www.b-seaboat.fi
ESBO-ESPOO

K. HOLM
-Sisustustyöt
-Puusepäntyöt

Puh. 040-501
Boxvägen
820
Sebastian
Åström 4114
Larskullantie
5, 10650
Tammisaari
twister.marine@pp.inet.fi
01190 Box
tel. 0400-602019
Puh. 0400-488
885
Sibbo
sebastian.astrom@elisanet.fi

s-posti: kennet.holm@pp1.inet.fi

Tammisaaren Venevälitys

M eLarskullantie
s sK.
u 5,tHOLM
ar jous
10650 Tammisaari
Batmax+Yamaha
Krabbvägen 2F20,
Kraputie6900€
Puh. 0400-488 885

twister.marine@pp.inet.ﬁ

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

s-posti: kennet.holm@pp1.inet.fi

Puh. 040-501 4114

TRÄSKÄNDA
HANDELSTRÄDGÅRD OY M e s s u t a r j o u s
ESBO-ESPOO
Tel/puh 0400-419 003
30

Batmax+Yamaha F20, 6900€

Meripellontie 11 C, 00910 Helsinki (Puotila)
www.astrum.ﬁ
www.facebook.com/astrumhelsinki
KILPAVENEILY

Kilpaveneily 2009 indd 30

www.tgboats.fi

30 KILPAVENEILY

ASENNUSTYÖ
LANDEN OY

23 1 2009 15:11:07

Svartbäcksgränden 14, 06880 Kärrby. Puh: 0400 465 921

Puh. 0400-536682
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MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN
Molgaard Formula 4, 2010.
Erittäin kilpailukykyinen Formula 4-kilpavene. Mukaan varakärjet,
kuljetuskuomu ym. vain moottori puuttuu.Myös vaihdot huomioidaan!
Puh: 040-7301275

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

Mercury 50, årsmodell 2007, kort rigg
Pris: 22.000 kr
Tel: +46 70 33 41 367 /
christian@janssonsmobilkranar.se
Mercury 15
4-t långrigg med powertrim
Ny aldrig startad
Pris 20.000kr
Tel: +46 70 33 41 367 /
christian@janssonsmobilkranar.se

Propellrar
Winrace 21.5 och Omc 22.5
Passar mercury 50-60hk
5000kr/st
Tel: +46 70 33 41 367 / christian@janssonsmobilkranar.se

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

Säljes Mayfair sidmonterad styrkolv (begagnad) +
riggfäste + 2st vingplattor + Capillano 1275V styrpump (ny i kartong). Inga slangar medföljer.
1500euro. Eventuellt byte till 15hk 4-takt motor.
Kim.Sjodahl@exelcomposites.com
tel +358 50 5906768

Myydään: GT15 kalusto, Povvat vene,
uusi Tohatsu 15 hv. kone.
Puh: 041-7084582
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Myydään uusi Mercury sportmaster 1:1,87, 15”. Hinta 4900€
Myydään Mercury200 XS poweri ilman sähköjä, ajettu 28 tuntia,
vuosimalli 2011 Hinta 3200 €
Fimtech Oy /Lauri Lampén
+358-50-5711093
Myydään lasikuitupenkkejä 120 €/kpl
Myydään 3B, 3C, V150, W150 sekä muihin
nopeakulkuisiin veneisiin potkureita.
Hydromotive, Mercury, Hering, Rolla yms.
Hinta alkaen 500 €
Fimtech Oy /Lauri Lampén
+358-50-5711093
Tintorera 20 -00, Mercury Optimax Pro XS -12
Täydellinen paketti V-150 luokkaan
Myydään myös erikseen.
H. 16.000€
Puh/Tel: +358-40-9622707 / Jaije

Till salu: Fimtech B- katamaran komplett utan motor
Tel: +46 70 33 41 367 / christian@janssonsmobilkranar.se

Chris Cat 30, 1986
Erikoisrakennettu traileri.
Hyvä kunto ja hieno sisustus.
Myydään ilman koneita.
Hinta: 19 500 EUR.
fredrik.holmen@spray.se
Puh: +46 70 733 23 03
Huippusiisti SJ-15 kalusto; Erikoismaalattu Speedrace vene, koko sisäpohja vahvistettu balsalla sekä Suzuki 15 -2013, sähkö-/käsikäynnistys,
ajettu vain 20h.
Myydään myös erikseen!
Puh: 040-9622707 / Jaije

Uusi runkovalmis Aero 21
Sopii V 115, 3A, 3B, V 150 ja V 300-luokkiin
Puh. 0400-719 264 / Peter Ferm

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