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Kilpaveneilykausi 2014
Tätä kirjoitettaessa kausi vetelee viimeisiään ainakin suomessa rataveneilyn osalta. Jäljellä on enää muutama F1-sarjan kilpailu, viimeinen osakilpailu Ruotsissa PM-sarjassa F-4S veneillä sekä Tartossa pidettävät Viron
mestaruusosakilpailut, jossa suomalaisedustusta on neljässä eri luokassa.
Kannustajia on tulossa kisoja seuraamaan todella runsaasti.
Tulevan viikonlopun kisojen jälkeen tiimit alkavat keskittyä tulevaan kauteen 2015. Syksyn aikana tehdään vielä testejä ja talven aikana veneet laitetaan kuntoon kevään testauksia ja tulevaa kautta varten. Myös uusia
kilpailujärjestäjiä on näillä näkymin tulossa ensi vuonna, joten kotimaisten kilpailujen määrä on nousussa.
Uusi luokka GT15 on vihdoin rantautunut Suomeen. Tällä kaudella luokassa ajoi neljä venettä ja ensi kaudelle odotetaan lisää GT15-kuljettajia
veneineen. Luokka on junioriluokka ja sen kautta on mahdollisuus päästä ajamaan kansainvälisiä kisoja. Tällaisen kansainvälisen junioriluokan
saaminen Suomeen ja sen tukeminen on yksi perusedellytys sille, että tulevinakin vuosina saamme kilpailijoita myös isompiin luokkiin.
Ensi kesänä ajetaan Suomessa GT15 luokan MM-kilpailu, joten nuorilla
kilpailijoillamme on nyt hyvä mahdollisuus ottaa mittaa muiden maiden
kilpailijoista ja jopa saavuttaa arvokisamitali itselleen. Suomessa ajetaan
ensi vuonna myös GT30 luokan EM-kilpailu.
Myös jo kolme vuotta Suomessa kolmella neljällä veneellä sinnitellyt F-4S
sai uusia kuljettajia. Saa nähdä mikä luokan tilanne on ensi vuonna, mutta tämän vuoden kahdeksan kuljettajan perusteella odotukset on että kuljettajia saataisiin vielä lisää.
Kansainvälistä menestystä on saatu nauttia perinteiseen tapaan sekä
rata- että offshore-puolella. Molemmissa lajeissa on saavutettu myös
maailmanmestaruuksia.
Kiitos kaikille kuljettajille, tiimeille ja kilpailuja järjestäneille seuroille,
erittäin hienoista suorituksista myös tänäkin vuonna !
Jari Lehtonen
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Offshore 3 C Kausi 2014
Offshore kausi on saatu Suomessa päätökseen, SM-sarjan osalta kausi oli erikoinen ja mestaruutta saatiin jännittää Imatran viimeiseen SM-starttiin
asti kun jokaiselta tiimiltä jäi joku kilpailu ajamatta kalustovaurioiden tai
ulkomailla ajettavien kisojen päällekkäisyyksien takia. Tällä kaudella SMosakilpailuja ei ollut kuin neljä, mutta
viime vuonna uutena sarjana startannut Offshore Super Serie tarjosi 8 kilpailua. Joten kisoja kyllä kauden aikana riitti. Suomesta koko sarjan ajoivat
Marcus Johnsson sekä Niclas Hallgren. Marcus voitti Super Serie sarjan
täysin ylivoimaisesti.
Päähuomio tällä kaudella kiinnittyi
Förbyssä järjestetyihin MM-kilpailuihin joista Suomelle tuli hienosti menestystä. Marcus Johnsson/Tomas
Holmstömin voittaessa MM-kultaa ja
me Johan Rehnin kanssa MM-pronssia.
SM-sarjan osalta suuri mielenkiinto kohdistui Lauri Lampenin / Jyrki
Perokorven uuteen FIMTECH venee-

seen jolla he osallistuivat Kotkan SM-starttiin.
Lauri kerkesi näyttää
veneessä olevaa kovaa
vauhtia ennen valitettavaa ympäri ajoa.
Sen tämä kausi näytti epäilijöille, jos sellaisia vielä oli että Marcus
Johnsson karttureineen
on luokan kiistaton ykkönen niin Suomessa kun maailmalla.
Marcus voitti sekä tyynen kelin kisat
että todella kovissa tuulissa ja aallokoissa ajetut kisat.

Terv: Esa Luukkonen Team Interbrands C-222
Kuvat: Heimo Hellsten /
Björn Fernberg

Meidän tiimin osalta vauhtia on saatu
tälle kaudelle lisää ja se on näkynyt hyvänä ja tasaisena ajamisena kärkiporukassa niin SM kuin arvokilpailuissa.
Tästä on hyvä jatkaa.
Team Interbrands voitti 3C:n Suomen
Mestaruuden 2014.
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High Tech for High Speed
Cad-skisserna finns både i datorn och
surfplattan. Utifrån dessa har en robot
fräst fram en form att gjuta skrovet i.
Två personer, en motor och en tank är
vad som ska rymmas. Skrovets tjocklek ligger på några millimeter, men det
exakta måttet är hemligt.
Glöm långklossar och lapptäcken. När
männen bakom Nitra Boats bygger
nytt V150 ekipage är det CAD-ritningar och CNC-fräs som gäller. Vi har
kollat in ett bygge där den senaste tekniken är självklar.
Ett raceskrov håller bara för ett visst
antal modifieringar. När den gränsen
nåtts är det bara att bygga nytt. Lite beroende på hur man är lagd som person
kan denna gräns inträffa olika tidigt.
För Marcus Friberg och Leo Crambert
inträffade den precis samtidigt.
Båten som Marcus Friberg körde hem
NM-guldet i Offshore V-150-klassen
hade blivit så bra det gick. Den mest
genomgående förändringen meddelades Marcus via sms. Leo Crambert
skickade en bild på något som såg ut
som en söndersågad piñata. Som snart
var en ihopplastad racebåt. Som snart
var ute på sjön och toppade flera sköna
knop mer än innan söndersågningen.
De hann även med ett rejält dyk där
hela fördäcket trycktes in, lagades på
ett par dagar och sedan tog hem vinsten i nästa race endast en vecka senare.
Jag åker ut för att träffa Team Hansen
Marine på Sågvägen i Åkersberga, men
stannar några industribyggnader för
tidigt. Där byggs Activator som du kan
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läsa om på föregående sidor. Jag fortsätter nedför Åkersbergas Thunderboat Alley och hittar Marcus Friberg
och Leo Crambert i Leos verkstad. Här
finns den CNC-frästa formen som tillverkats av Macromould i Kopparberg.
Vid sidan ligger det som ska bli formen
till däcket. Att CNC-fräsa formen betyder att en robotstyrd fräs tillverkar
formen efter en 3D-ritning. Resultatet
blir en form som är exakt som ritningen talar om. Och nu börjar vi närma
oss Marcus och Leos grundtanke. –
Det är kanske första gången det byggs
ett raceskrov på denna nivå där styrbord- och babordsidan är identiska,
konstaterar Marcus.
Formar som byggs för hand blir aldrig
så exakta som frästa formar. Marcus
och Leo är övertygade om att detta
kommer att ge skrovet goda sjöegenskaper. Fräsningen gör också att man
kan få till precis de former på skrovet som man vill ha, och vill du göra
ändringar på framtida modeller är det
bara att gå in i ritningarna och ändra
för att sedan fräsa fram den nya formen.
Skrovet kommer att gjutas direkt i den
frästa formen, man hoppar alltså över
ett steg när man inte gör någon plugg.
Medan jag skriver detta jobbar killarna
för fullt med att vaxa formen så att den
ska vara blank och slät lagom till gjutningen. Däcksformen byggs för hand i
fräst MDF och plywood, denna byggs
på klassiskt vis för att kunna anpassas
efter flera olika applikationer. Här är
kravet på perfekt symmetri i tusendelar inte lika högt som på skrovet som

ska gå i själva vattnet. Men man har
lagt en hel del tid på att få till det som
man vill ha det.
– Det första vi gjorde när vi byggt pluggen var att vi sågade sönder den och
flyttade hela sittbrunnen akterut, berättar Marcus.
De båda race-herrarna förtjänar en
kort presentation. Marcus Friberg är
försäljningschef på Hansen Racing
som säljer bil- och båtdelar. Han har
även kört dragracing och är en total
fartknarkare. Leo Crambert har arbetat tio år på välrenommerade rib-tillverkaren Rupert och har stenkoll på
vad han tror gör ett supersnabbt skrov.
De har investerat en hel del tid i projektet och tillsammans med sponsorerna även en hel del pengar. Målet är
att bygga en båt som gör att de kan ta
hem V150-klassen 2014.
– Det roliga med att jobba med Marcus
är att om jag gör ett riktigt bra skrov
kommer han se till att köra det utav
bara helvete, vi satsar båda fullt ut på
att vara snabbast, säger Leo. Båda älskar också teknik och det var självklart
för dem att skrovformen skulle robotfräsas. I teamet finns även en skicklig
cad-skissare som heter Mikael Hellman som gör Nitra Boats ritningarna,
Mickes 3D-skisser plockas fram av killarna i teamet titt som tätt både i datorn, i telefonen och givetvis i Ipaden
Kraschen som nämndes i början som
mosade däcket har också satt sina spår
i designen av det nya skrovet. Det var
under Saltsjöloppet som Marcus och
navigatören Linus Hjelte tokdök efter
ett okontrollerat hopp i jakten på de

stora V8-båtarna i UL-klassen. Nu är
de klena däcksstöttorna ersatta med
rejäla tvärskott som ska skydda däck
konstruktionen vid ett eventuellt dyk.
Skrovformen har också utfrästa dyklister längs fören som ska fånga upp båten och motverka framtida dyk.
Den robotfrästa formen håller i dagsläget för c:a 5-10 st skrov och är inte menad för serietillverkning. Men i framtiden är detta en plan som både Leo och
Marcus omfamnar. Får de till ett bra
skrov som håller för race är tanken att
man även ska kunna bygga båtar för
fritidsbruk på samma grunddesign.
Det är ett sätt att utöka målgruppen
och sätta racetestade produkter i händerna på vanliga båtälskare, men också en helt naturlig fortsättning för två
fartdårar med huvuden fulla av idéer.
– Man kan garanterat göra en grym rib
på det här skrovet, men nu är allt fokus
på att få raceskrovet klart till Allt för
Sjön mässan i Mars där vi ställer ut tillsammans med våra samarbetspartners
säger rib-veteranen Leo Crambert.

Fakta
Längd: 670 cm
Bredd: 160 cm.
Vikt: C:a 200 kilo tomt skrov.
Motor: Evinrude H.O Graphite 150HK
Bottenvinkel: 26 grader
Tack till: Hansen Marine, Gulf,
Detwiler, Sea Star, Solas, Sierra,
WrapZone, Crambert Marindesign,
Marin & transport i Roslagen,
Kemetyl, Macromould, Hemköp
Gesters, Smedex, Iskad, Evinrude,
Hellman Consult.
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Suomalaismenestystä Ruotsin Offshore kisoissa.
Roslagsloppet
Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna
ajettiin Roslagsloppet 52 järjestyksessä. Varikkoalueena societetsparken
puisto keskellä Norrteljeä. Tämä on
tosi katsojaystävällistä kun katsojat
voivat vapaasti seurustella kilpailijoiden kanssa, kun kaikki veneet
ovat esillä koko päivän. Suomalaisia
offshore puolella oli edustettuna kahdessa luokassa TG-Racing Teamin molemman veneet olivat paikalla J-62 Nikolaus Laine & Joakim Blomqvist sekä
J-16 Kasper ja Filippa Partanen. Muita
Suomalaisia oli Dennis Westerholm ja
hänen Bat 23 Mercury 200XS koneella, jotka osallistuivat V300 luokkaan.
Denniksen venettä ajoi offshore veteraani Peter Forsberg. Vesijettiluokassa
ajoi 88 Racing teamin Sammy Pajalin.
Kisa on yksi maailman suurimpia venekisoja, kisaa ajetaan kahdessa osassa
jonka välillä on kahden tunnin siirtymäosuus ja välitankkaus. Osanottajia
tänä vuonna oli lähes yhdeksänkymmentä eri luokissa. Kisaa ajettiin mainiossa säässä lukuun ottamatta sakeaa
sumua joka esiintyi etelällä pitkällä
reitillä. Etelän osuuden lyhyellä reitillä
ei kuitenkaan esiintynyt sumua. Aurinkopaisteessa oli lähes kolmekymmen-
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tä astetta lämmintä ja aamupäiväivällä
oli melkein tyyntä joka todella otti koville siirtymäosuudella, tyhjäkäynnillä
ajaessa. Tuttuun tapaan tuuli yltyi kun
päivä muuttui iltapäiväksi ja kisaajat
lähestyivät Öregrundiä. V-50 luokassa
hyvän lähdön ottaneen J-62 johti kisan alusta loppuun varmistaen tiimille kauan odotetun voiton kisassa. Surullisesti kisan toisena olleen J-16 tuli

moottoriongelmia ja joutui keskeyttämään kisan ensimmäisen osuuden
puolessa välissä. V300 tiimi Forsberg
& Westerholm tekivät myös hyvän
suorituksen voittaen oman luokkansa.
Vesijetti luokassa ajanut Pajalin sijoittui toiseksi. Iltajuhla Öregrundissä tarjosi hienon palkintojenjakotilaisuuden
ja illan kruunasi pääesiintyjä Rednex.

Uppsala Offshore race
Uppsala Offshore race tarjosi jälleen
hyvää aurinkoista säätä ja tällä kertaa olivat Suomesta edustettuna J-62
kuljettajana tällä kertaa allekirjoitettu sekä ensimmäisen offshorekisaansa osallistunut Benjamin Vuorihovi.
V150 luokkaa edusti Z-7 Tom sekä Samuli Vuorihovi ja Z-23 Anton ja Atte
Kortman. Myös Jaije Hägglund sai
mahdollisuuden navigoida Thomas
Billmanin A-85 veneessä.
V50 lähdössä otettiin hyvä lähtö ja
kovin vastustajamme J-81 William
ja Uffe Ekström olivat lähtörintaman
toisessa laidassa, pystyttiin ajamaan
koko lähtösuoran puhtaassa vedessä. Ekströmit pysyivät hyvin perässä
kunnes päästiin takasuoralle. Radan
taaimmalla osuudella, vaikka järvessä ajettiinkin ehti noin 5m/s tuulesta
muodostua pientä aallokkoa joka tuntui ainakin meidän pienessä veneessä.
Takasuoralla uskottiin Ekströmmien
olevan vahvoilla mutta todellisuus oli
aivan toinen, he jäivät vielä enemmän.
Saatuaan hyvän johtoaseman meidän
ei tarvinnut kun ajaa varmanpäällä ja
tulla maaliin ensimmäisenä. Lopputulokset 1# J-62 Blomqvist & Vuorihovi
2# Ekström & Ekström 3#Modin &
Jernfast. Samassa lähdössä ajoi myös
Thundercat, Classic, 3A, 3B, K, V115 ja

Runabout, kisa ei kuitenkaan sujunut
kaikilta ongelmitta, A-179 Hellberg &
Hessel kaatoivat veneensä heti ensimmäisellä poijulla ja A-85 Billman &
Hägglundilla oli potkuri ongelmia ja
joutuivat keskeyttämään kisan.
Toisessa lähdössä oli vuorossa V150,
V24, UL, W150 ja 3C. Ennakkosuosikki V150 luokassa oli Markus Friberg ja
Anton Swirut, Nitra veneellä, mutta
tiedossa oli myös että molemmat Suomalaiset venekunnat ovat vahvoilla.
Enemmän V150 lähdöstä voitte lukea
Team Selätin vuosikertomuksesta.
Kerta kaikkiaan tuntuu siltä että suomalainen offshore kilpaveneily on

nousussa, 3C luokassa ollaan maailmalla kärjessä. V150 ja V50 luokissa
on todettu että Suomalaiset pärjäävät
Ruotsalaisille. Nyt toivottaisiin vaan
että myös EPA 3B luokka saisi pientä
nostetta jotta siinäkin luokassa päästäisiin samalle tasolle mitä se on joskus ollut.
Allekirjoittanut kiittää kaudesta ja
toivottaa kaikkille hyvää loppuvuotta.
Tavataan viimeistään ensivuonna uusissa merkeissä.
Teksti: Joakim Blomqvist
Kuvat: Robert Löfström ja
Björn Fernberg
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Team Selätin Suomen Mestari 2014
Kausi 2013 oli sijoituksien kannalta
täysi katastrofi, päädyimme SM-taulukossa jaetulle kuudennelle sijalle, joka
ei meidän mieltä lämmittänyt.
Tiesimme että vene on nopea sekä
tyynessä että kovemmassakin kelissä mutta kun kalusto ei kestänyt ajaa
maaliin saakka ei nopeudella ollut
merkitystä.
Olimme jo päättäneet heti kilpailukauden 2013 jälkeen että, seuraava kausi
on meidän kautemme. Ajoimme viimeiset testit joulukuussa 2013. Saimme kaluston kestämään ja löysimme
ja korjasimme ne viat jotka oli aiheuttaneet tekniset murheet kesällä. Talvi
oli pitkä ja päätimme nostaa veneen
autotalliin ja korjata kauden aiheuttamat taisteluarvet. Aluksi piti vain
rakentaa uusi korkeampi peräpeili ja
paikkamaalata kansi. Kohta vene olikin jo kokonaan hiottu ja odotti uutta
maalipintaa, ja uusi ohjaamo ja peräpeili valmis.
Heti jäiden sulettua oli uusi oranssinvärinen nuoli jo vedessä, ja pääsimme
testaamaan talvenaikana hiottuja ja
hankittuja potkureita.
Kalkkiranta
Ensimmäinen SM-osakilpailu yllättää
aina yhtä nopeasti, nyt oli näytön paikka. Kisa-aamu oli tyyni ja aurinkoinen,
heti veneen laskettua alkoi kova tuuli ja sade. Ei ollut epäilystäkään että
Kalkkirannan kisasta tulisi pomppuinen ja rankka niin kuin olimme toivoneet.
Kisa alkoi ja ensimmäinen kääntöpoiju jäi taakse. Johdimme noin 30
metrillä kun tulimme siihen kohtaan
takasuoralle missä keskeytimme viime
vuona sukelluksen takia. Samalla paikalla tapahtui tänäkin vuonna. Korkean loikan jälkeen moottori sammui
vieläkin tuntemattomasta syystä. Mielessä kävi että näinkö tämä kausi taas
alkaa… Keskeytyksellä… Molemmat
Aerot (Z-60 / Z-61) Oton johdattamana lensi ohitsemme.
Parin kirosanan jälkeen onnistuimme
käynnistämään moottorin ja pääsimme liikkeelle. Saavutimme toisena olevan Aeron samalla suoralla, ja otimme
johdon jo toisen kierroksen lopussa.
Ensimmäinen SM-osakilpailu oli nyt
takana selvällä voitolla.
Tiesimme kuitenkin että toiseksi tullut
Tom ja Samuli Vuorihovi (Z-7) eivät
luovuta helpolla ja että heidän veneensä on väistämättä meidän venettä nopeampi tyynessä.
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Förby
Ensimmäiset melko tyynet kilpailut
tuli vastaan Salon Förbyssä. Ensimmäisenä päivänä tuuli suosi meidän
kapeata venettä, oli noin 3m/s vasta
tuulta radan pisimmällä suoralla ja
pääsimme ensimmäiselle kääntöpoijulle ensimmäisenä ja pystyimme juuri
ja juuri pitämään Tomin ja Samulin takanamme kisan loppuun asti.
Seuraavana päivänä tuuli oli yhtä
heikko mutta päinvastainen. Tiesimme että tämä sopii Vuorihovin (Z-7)
veneelle todella hyvin ja niinhän siinä
kävi, tämä päivä oli Tomin ja Samulin. Olimme ennen kisaa sopineet että
toinen voittaa ensimmäisenä päivänä
ja toinen toisena, jälkikäteen nauratti
että niinhän siinä kävi.
Kotka
SM sarjassa olimme nyt kärjessä mutta vain kolmen pisteen johdolla Vuorihovista (Z-7). Itsevarmuutta oli kertynyt jonkun verran ja odotimme voittoa
Kotkasta. Tiesimme että siellä on aina
aallokkoa ja että se sopisi meille hyvin.
Voitto Kotkassa olisi tarkoittanut myös
sitä että olisi riittänyt tulla Vuorihovin
jälkeen maaliin Imatran kahdessa viimeisessä osakilpailussa mestaruuden
voittamiseksi.
Mastervene tuli ja lähtö meni. Jäimme V-50 luokan veneen taakse eikä
huomattu että lähtö oli jo mennyt aikoja sitten. Vuorihovi otti selvän johdon meidän ollessamme neljäntenä
todella kaukana kärjestä. Nyt oli pakko antaa kaikki mitä löytyy. Meno oli
hurjaa mutta saimme toiseksi viimeisellä kierroksella Vuorihovin ajamalla
kiinni. Kotkan 2 viimeistä kierrosta oli
kyllä tämän kauden jännittävimmät!
Kilpailu oli armotonta, ykkössija vaihtui vielä neljä kertaa viimeisen kierroksen aikana. Johdimme vielä ennen
viimeistä käännöstä mutta Vuorihovi
oli päättänyt voittaa, kokemus vei tällä

kertaa voiton ja Vuorihovi voitti meidät yhden veneen mitalla.
Imatra
Nyt ei ollut enää jäljellä kuin Imatran kaksi viimeistä osakilpailua jotka
ajetaan järvivedessä. Tiesimme myös
että nämä kaksi kisaa yleensä ajetaan
tyynessä kelissä ja että Vuorihovi (Z-7)
on siellä vahvoilla. SM-pistetilanne oli
tasan meidän kahden välillä.
Meidän oli pakko keksiä jotain jotta
pystyisimme haastamaan Vuorihovia
Imatralla. Viikko ennen kisaa oli veneen pohja tehty aivan uusiksi. Ensimmäiset testit eivät todellakaan mennyt
hyvin. Tiesimme kuitenkin mistä tämä
todennäköisesti johtui. Hioimme, paklasimme ja testasimme venettä viimeisellä viikolla niin paljon kun vain
ehdimme. Työmme tuotti kuitenkin
tulosta ja 2 päivää ennen Imatran kisaa ajoimme uuden oman nopeusennätyksen. Vene kulki kovaa mutta
olisiko se tarpeeksi, tästä olimme vielä
erimieltä päivä ennen kisaa.
Salaperäisinä saavuimme Imatralle.
Moni tuli ihmettelemään että mitä
siellä oikein on tehty ja kulkeeko se
vene enää mihinkään? Ja kyllähän se
kulki! Voitimme Imatralla molemmat
kisat ja näin myös Suomenmestaruuden!
Uppsala 2014
Ruotsissa ajettiin vielä syyskuun 13.
päivä
viimeinen
RM-osakilpailu.
Olimme jo alkukesästä puhuneet Vuorihovin (Z-7) kanssa siitä että olisi hienoa päättää kilpailukautemme siellä.
Syyskuun 13. päivä lähestyi ja niin
kuin puhuttu olimme molemmat Uppsalan varikolla haastamassa ruotsalaisia heidän viimeisessä osakilpailussa.
Myös TG–Racing Team oli päättänyt
tulla haastamaan ruotsalaisia omassa
luokassa (V-50). Varikko oli täynnä
veneitä ja meidän luokassa peräti 10.

SJ15 tiimin
Porvoolainen kiinteistöjen kosteusvaurioiden hoitoon erikoistunut E-S
Kuivaus Oy on perustanut E-S KUIVAUS Boat Racing tiimin tavoitteenaan tarjota nuorille mahdollisuuden harrastaa kilpaveneilyä. Kaudella
2012 tiimillä on käytössään uusi SJ15luokan vene joka on varustettu Tohatsun 15 hevosvoimaisella perämoottorilla.
Kuljettajan etsintä Facebookissa tuotti
tulosta ja veneen rattiin kipuaa lahtelainen Totti Kemppainen. Uusi kuljettaja odottaa innolla lajiin tutustumista
ja oman veneen rattiin pääsyä. Vesijärven jään sulamista odotellessa hän
moottorikelkkailee, ajaa kartingia ja
lumilautailee yhdessä perheensä kanssa. ”Olen erittäin innostunut uudesta
harrastuksesta ja haluan pian kokeilla uutta venettäni”, sanoo reippaasti
10-vuotias Totti.

Oli hieno ja haastava kokemus ajaa
Ruotsissa, osallistujia oli paljon joka
teki lähdöstä erittäin mielenkiintoisen. Lähtö oli kello 14.00 ja olimme
ensimmäisen pojun jälkeen kolmantena. Kisa oli pitkä ja todella haastava,
mutta lopputulos oli mitä mahtavin.
Reilu tunti siitä kun lähtö oli mennyt
saavuimme maalin ensimmäisenä ja
toisena maaliin ajoi Vuorihovi (Z-7).
Myös TG-Racing Team, oli omassa
luokassa näyttänyt ruotsalaisille missä
kaappi seisoo voittamalla oman luokkansa! Kolmoisvoitto Suomeen, ei olisi

”Ajatus omasta tiimistä on ollut ilmoilla jo muutaman vuoden ja nyt se
paremmin voinut mennä!
me Selätin®
sitten toteutettiin yhteistyössä
Tohat- josta on näiden kahden
sun sekä B-Sea Boatin kanssa”
kertoo
vuoden
aikana tullut iso osa meidän
Erik Engberg, toinen E-Stiimiä!
Kuivauksen
Loppukausi
vetäjistä. E-S KUIVAUS Boat RacinNyt on kilpailukausi
erittäin
gin2014
takaaohi
löytyvät
kokeneet lajin konmiellyttävin tuloksin!
Veneessä
on viekarit.
”Haluamme
auttaaHaluamme
parhaammemyös kiittää kaikkia muita,
mukaan
Totin perheineen
sisään
jotka
ovatla-tavalla tai toisella auttaneet
lä paljon parannettavaa
ja tarkoituksejin
pariin”,
sanoo
Allan
Sohlström
E-S
na on tehdä siitä ensi kaudeksi entistä meitä matkallamme.
Olemme saaneet
Kuivauksesta. Kaluston tekniikasta ja
kilpailukykyisempi.Tohatsun
Eli jäiden
tuloon
paljon
apua
tuttavilta,
mitä arvostamperämoottorista pitää kaume suuresti.
saakka on taas testejä
dentiedossa.
aikana huolta perämoottoreiden
ja veneiden
huoltamiseen
erikoistunut
Haluamme vielä lopuksi
kiittää
sponB-Sea Boat Vantaalta.

soreitamme Selätin®, Ruuvikeskus, Nähdään varikolla,
ja Bilia, yhteistyöstä.
Toivomme
että //Z-23// Anton & Atte Kortman
Teksti:
Milla Sohlström
yhteistyö jatkuu Kuvat:
ensi Jussi
kaudellakin.
Alanko, Allan Sohlström
Kiitämme erityisesti pääsponsoriam- Kuvat: Björn Fernberg ja Jesper Zander

30 vuotta
aallonharjalla.

E
E--S
S

KUIVAUS
KUIVAUS
1
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Veneiden suunnittelukuva

Top-Boat korjaa ja huoltaa veneitä sekä myy merimoottoreita Helsingin
Laajasalossa. Pitkä kokemuksemme ja erikoisosaamisemme takaavat
teille parhaan mahdollisen palvelun.
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Falcon Boat Racing Team kausi 2014
Kauteen 2014 on mahtunut paljon
erilaisia kokemuksia, huonojakin.
Teknisiä ongelmia, kalustorikkoa, kuljettajakin kolhunsa saanut, toki SMkilpailujen jälkeen. Kaikesta selvitty
hyvien tukijoukkojen avulla, ajettu on
paljon niin vedessä kuin maallakin,
yhteistyö toiminut moneen suuntaan.
Mitä ei tehtäisi näin hyvän harrastuksen takia ja koko perheen voimin.
Kaudelle oli luvassa muutamia kilpailijoita lisää luokkaan F4-S, luokka on
nousemassa jopa suurimmaksi luokaksi SM-kilpailuissa. Tämä toi hyvän
lisän ja lisää kilpailua radalle oli odotettavissa. SM-osakilpailuja oli toki luvassa vain 3, Kuivajärvi, Förby ja Hirvensalmi. Hirvensalmella myös luokan
PM-osakilpailu.
Kauden alkua odoteltiin rauhallisin
mielin, koska kalusto oli hyvissä ajoin
valmiina. Kevään kuluessa heräsi kuitenkin ajatus, hissin laitosta moottoriin. Hissi oli jo käytössä joillakin kansainvälisissä kilpailuissa. Toisilla se oli
suurena apuna veneen ohjattavuuten
ja kulkemiseen. Tästä lähti halua lähteä kokeilemaan sitä minunkin veneeseeni. Aikaa kun oli kauden alkuun...
Saimme hissin kiinni pitkän odotuksen jälkeen, harjoittelukauden jo ollessa käynnissä. Hissi ei alkanutkaan
toimimaan halutulla tavalla, joten jouduin ajamaan ilman sitä suurimman
osan aikaa. Hissi sai kuitenkin olla
kiinni veneessä, koska sain
siitä apua tärkeän tilanteen
tullen. Jatkuvaa käyttöä se ei
kuitenkaan kestänyt
KUIVAJÄRVI 7-8.6.
Ensimmäinen kilpailu ajettiin Kuivajärvellä Tammelassa kesäkuun ensimmäisenä
viikonloppuna. Kalle oli harjoitellut hissin kanssa ja ilman, kilpailun ollessa hyvin
lähellä ei kuitenkaan ollut
aikaa uudelleen irrottaa hissiä korjattavaksi. Joten ajamaan, hissillä tai ilman. Lauantaina ensimmäinen erä
meni aivan nappiin, toisessa
erässä Tuukka otti kärkipaikan ja Kalle toisena maalissa.
Näistä oli hyvä lähteä toiseen
päivään. Sunnuntaina vauhti ei riittänyt aivan kärkeen,
10 KILPAVENEILY

kolmas sija molemmissa lähdöissä.
Näillä pistellä tuli SM-osakilpailun 2.
sija.
FÖRBY 28-29.6
Toinen SM-osakilpailu ajettiin Särkisalon Förbyssä. Tähän kilpailuun
harjoiteltiin aina sään salliessa ja hissin kanssa jatkettiin myös säätöjä.
Kaikki piti saada kohdalleen, tietäen
kilpakumppanien myös näin tekevän. Tähän kilpailuun oli Risto saanut
kaikki kohdalleen, vauhti oli selkeästi
omaa luokkaa. Kakkospaikasta Kalle
ja Tuukka ajoivat ajoittain tiukastikin
kilpaa, Tuukan pitäessä kakkospaikan.
Sunnuntaina päätimme ottaa hissin
pois veneestä, koska se ei toiminut
kunnolla edelleenkään. Tällä tavoin
saimme vähennettyä kaluston ylipainoa muihin kilpailijoihin nähden. Kolmannesta paikasta oli ajoittain myös
tiukkaa kisaa Antonin kanssa, joka
oli saanut kalustonsa kilpailukuntoon
Förbyseen. Kilpailu ei mennyt aivan
kuten olimme suunnitelleet. Kolme
kolmosta eristä eli kolmas sija oli tuloksena tästä SM-osakilpailusta.
HIRVENSALMI 19-20.7
Hirvensalmella luokassamme ajettiin
myös PM-osakilpailu. Tähän ei Kalle
ikänsä puolesta voinut vielä osallistua.
Ajamaan pääsi kuitenkin SM-pisteistä.
Mukana oli yksi ruotsalainen, Jesper
Forss, tuomassa kansainvälistä väriä.
Lähtölaiturissa kaikkiaan 9 kilpailijaa.
Anton oli saanut nyt vuorostaan ka-

lustonsa lentämään, Kalle oli kuitenkin toisena maalisssa ensimmäisessä
erässä. Toisessa erässä pitkällä lähtösuoralla, ei vauhti riittänyt enää kääntöpoijulla ja tuloksena pitkillä suorilla
ympyräradalla oli neljäs sija.
Sunnuntain eriin Kalle lähti hyvillä
mielin, kaiken piti toimia ja kova kilpailu oli tiedossa. Erässä kuitenkin
tuli kolari Tuukan kanssa. Vene sai
vaurioita, Kalle pystyi kuitenkin ajamaan erän loppuun. Maalisuoralla sai
sijoitustakin parannettua, kun Manniselle tuli ongelmia kalustonsa kanssa.
Tuloksena viides sija. Erän jälkeen jo
laiturissa näki vasemman ponttoonin
vaurioituneen kolarissa, tarkempi tutkimus varikolla kertoi kilpailun Kallen
osalta loppuneen siihen. Katsoimme
aiheelliseksi jättää viimeinen erä ajamatta, ettei vaurio suurenisi. Jälkiviisana ajatellen olisi kuitenkin ollut
parempi ajaa, koska erässä sattui ja
tapahtui paljon. Olisi voinut hyvinkin
hyvät pisteet erässä saada, lopputulosta ajatellen. Tästä osakilpailusta siis
viides sija.
Kausi oli siis tässä, Lohjalla elokuussa
mahdollisuus ajaa, mutta SM-arvoa
ei luokassa F4-S siellä ollut. Päätimme hyvän veneenrakentajan avulla
korjata veneeni viikon aikana. Viikon
päästä oli Tallinan Harku-järvellä kilpailut, Nordic Cup 2014, sinne olin
saanut kutsun kilpailujärjestäjältä.
Oli siis vielä mahdollisuus ajaa aina-

kin yksi kilpailu ja kehittyä ajajana ja
kehittää kalustoa. Torstaina vene oli
rakenteellisesti kunnossa ja moottori
kiinnitettynä, pääsin illalla vielä harjoittelemaankin. Perjantai aamuna oli
aikainen lähtö kisoihin. Hyvillä mielin
kisoihin menossa, harjoitus oli onnistunut.
TALLINNA, HARKU-järvi
25-26.7
Kilpailussa oli mukana latvian Nikita
Lijcs, kokenut kuljettaja, viime vuoden
MM 1, ja tälläkin kaudella hyvin pärjännyt. Mukana myös kaksi virolaista
kuljettajaa ja yksi venäjältä. Harjoituksissa kuuma ilma teki hieman tepposia, näistä kuitenkin selvittiin ennen
kilpailua. Aika-ajoissa Kalle ajoi selvän paalupaikan, Lijcs yhtä selvä kakkonen. Kilpailussa ajettiin kaikkiaan
kolme erää, erittäin tiukkaa kilvanajoa
oli jokaisessa erässä. Kalle piti kuitenkin kärkipaikan, ennakkoluulottomasti ajaen nuorempana ja kokemattomampana kuljettajana. Ensimmäinen
ulkomaan kilpailu oli mennyt aivan
nappiin. Aivan mahtava tunne, kuljettajalla ja koko tiimillä. Kokeneemmilta
kanssa kilpailijoilta tuli myös hyvää
palautetta, ennakkoluulottomasta ja
hyvästä ajosta. Hieno kokemus kaikkiaan, hienot kilpailujärjestelyt ja hyvä
mielen kohottaja.

Kuvat: Pete Voutilainen, Nadi Hammouda, Viippo

SM-kilpailun kannalta ei kauteen voi
olla tyytyväinen, paljon pitää edelleenkin töitä tehdä ja harjoitella ja harjoitella.
Vielä on yksi kilpailu edessä Viron
Tartossa syyskuussa. Sinne lähdetään,
koska pitkä talvi edessä. Kuljettajalla
ollut jo nyt pitkä tauko veneilystä tapaturman takia. Hyvä päästä kuntokin
testaamaan, vielä kerran ennen talvea,
uutta kautta odotellessa. Tartossa Kalle oli toinen joka varmisti hänelle Viron Mestaruuden tasapistein Nikitan
kanssa.
Kausi 2015 on kauan odotettu, ikääkin
riittävästi, mikä mahdollistaa ulkomaan arvokilpailuihin osallistumisen.
Mutta sitä ennen, KIITOS kaikille jotka mahdollistivat tämän kauden 2014!
Yhteistyökumppanit: Forssan Teräsrakenne, Sähköpalvelu Petri Hintsanen,
Hemiva Oy, Autokoulu Lahtonen, Topi-keittiöt, Forssan Vahtimestarikerho, Tyykilyyli, Tmi Janne Vastamäki,
Forssan Jama Oy, Expert Lehtovirta,
B-Sea Boat, Marcus ja Filip Roms ja
kaikki teamissä mukana olleet!
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Fillen ensimmäinen kilpavenekausi
Filemon ”Fille” Sundbergin 11-vuotiaan ensimmäinen moottorivene kilpailukausi on antanut haasteita ja
riemua koko perheelle. Fillen pitkäaikainen haave toteutui, kun SJ-15 vene
hankittiin parhaalta ystävältä Benjamin Vuorihovilta toukokuun alussa.
Muutaman harjoituskerran ja veneeseen tutustumisen jälkeen Fille lähti
ensimmäiseen kilpailuun kesäkuussa

”näitä kun ei yksin oikein voi harjoittaa”.
Harjoitukset vietiin läpi Kalkkirannassa, usein oli Benjamin GT-15
veneellään mukana. Näissä harjoituksissa molemmat pojat kuitenkin
käyttäytyivät kuin herrasmiehet, eikä
kilpailua ollut tässä ykkösasia, vaan
yhdessä ajaminen. Suurin osa kesälomasta vietettiin harjoituksien mer-

Tammelaan. Jokaisen kilpailun myötä
Fille oppi lajista ja veneestään hieman
enemmän. Yllättävän vaikeita ovat
Fillen mielestä aika-ajot ”koska tulee
aivan yksin ajaa läpi radan” ja lähdöt,

keissä ja perheen vene jäikin laskematta veteen. Harrastus on kuitenkin
yhdistänyt koko perhettä yhteen tiimiin. Ilman pikkuveljeä, Wilhelmiä,
olisi Fille ollut Förbyssä pulassa. Siel-
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lä Fillen vene hyppeli niin kovasti että
paino veneen keulassa irtosi. 9-vuotias
Wilhelm oli perheestä ainoa, joka oli
riittävän pieni ryömimään keulaan ja
kiinnittämään painoa uudestaan.
Moottorikilpaveneily on lajina tuttu perheen isälle mutta äiti on aivan
noviisi lajissa. Äitiä mutta varsinkin
yllätyksenä isää on monta kerta pelottanut katsoa kun Fille ajaa. Fille itse
taas ei ole kertaakaan veneen hyppelyjä pelottanut. Ainoa kerta kun hän tuli
rantaan ja oli hieman tuohtunut oli
Förbyssä, koska hän melkein joutui
ison joutsenen hyökkäyksen kohteena
kesken kisan.
Viimeiseen kisaan asti Fille pärjäsi
melkein kastumatta ja varsinkin uimatta. Lohjassa hän kuitenkin kaatoi
veneensä ja sai turvavenekyydin rantaan. Fille ei yhtään välittänyt jaloissa
olevista mustelmista, sen sijaan hänen
huolenaiheena oli että ”miten kävi veneelle ja missä kengät ovat?” Kengät
olivat turvavenekuljettaja noukkinut
vedestä ja vene hinattiin rantaan. Isä
ja äiti saivat nopeasti veneen käyntiin
seuraavaan erään ja Fille ajoi hieman
varovaisemmin kaksi viimeistä erää.
Näin ollen ensimmäinen kauden osakilpailujen pistesijat riittivät SM 5 sijaan.
Teksti: Mikaela Dunderfelt
Kuvat: Jaije

Porvoo

Kalkkiranta
Helsinki

Kattorakentamisen
asiantuntija palveluksessasi!
Meiltä saat avaimet käteen -periaatteella mm.
kerrostalojen uudiskatot, kattoremontit, -korjaukset
sekä -huollot:

Kuljetusnpr.fi

• bitumi-, pelti- ja tiilikatot
• sokkelien ja pihakansien vedeneristys
• kuntoarviot, kattohuollot ja pienkorjaukset.

Pyydä tarjous!
KerabitPro Oy | Puh. 010 851 1000
Väinö Tannerin tie 3, 01510 Vantaa | Puistokatu 25, 08150 Lohja

www.kerabit.fi
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Kilpaveneily Baltian malliin
Kuten kaikki urheilulajit, myös ratamoottoriveneily kehittyy kansainvälisten kilpailujen kautta. Baltian maat
järjestivät ensimmäiset keskinäiset
kisat jo vuonna 1957 Tartossa. Silloin
oli kilpailijoita seitsemässä luokassa
yhteensä 27. Vuonna 2014 yritettiin
kansainvälistyä vielä enemmänkin ja
Tallinnassa Harkun järvellä järjestettiin Nordic Cup niminen UIM kalenterikisa, johon olit tervetullut kaikki
naapurivaltioiden kilpailijat. Näin
osallistuikin kyseisiin kisoihin 69 kilpailijaa kuudesta eri valtakunnasta.
Voittajat selvitettiin kahdeksassa eri
kilpailuluokassa. Jokaisessa ajettiin
kolme kilpailulähtöä. Perjantaina ajettiin aika-ajot ja lauantaina kaikki 21
kilpailulähtöä ja sitä kuudessa tunnissa. Sellainen kilpailutahti vaati todella
hyvää ja kurinalaista toimintaa myös
kilpailijoilta, koska hidastelu lähtöpaikalle saapumisessa tuottaa järjestäjille
isojakin ongelmia. Tuli pari uusintalähtöäkin, mutta kaikki sujui sivusta
katsottuna mutkattomasti ja aikataulussa pysyttiin.
Kahdessa juniorluokassa (GT-15 ja
JT-250) osallistui kisoihin yhteensä
31 urheilijaa kuudesta valtakunnasta
(Ukraina, Liettua, Latvia, Eesti, Venäjä ja Suomi). Suomesta oli paikalla
kaksi junioria GT-15 luokassa. Kilpailujen taso oli kivenkova kun GT-15 luokassa nousivat lopuksi palkintopallille
muutama viikkoa aikaisemmin MMkisoista kolmoisvoiton saavuttanut
kolme virolaispoika. JT-250 luokan
kuskeille oli kilpailu hieno harjoittelukilpailu ennen kauden tärkeintä kisaa
Euroopan mestaruuskisoja. Kaksi viikkoa myöhemmin EM-kisoissa kiipesikin palkintopallille Tallinnan kisan
parhaimmisto. Junioreiden kansainväliset kisat ovatkin paras mahdollinen opiskelupaikka tuleville huippukuskeille aikuisten joukossa. Suomen
junioreiden parhaaksi tulokseksi oli
Sampsa Vaaralan kuudes sija GT-15
luokan ensimmäisessä lähdössä.
Tallinnaan oli tullut kisailemaan myös
tämänvuotinen GT-30 maailmanmestari Sara Pakalen. Hänen hyvät mahdollisuudet pilaisi kuitenkin kanssakilpailijan törmäily ja näin jäi toinen
lähtö tuloksetta. Kolmannen lähdön
voitto toi Saralle kuitenkin yhteispisteissä toisen sijan edellisen vuoden
luokan maailmanmestarin Jüri Jõulin
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jälkeen. Jarno Vilmunen sijoittuu 11
kuskin joukossa viidenneksi.
Suomalaisittain paras saavutus oli kuitenkin kansainvälisiin arvokisoihin
vielä liian nuoren Kalle Viipon voitto
luokassa F-4s. Ja kun vastustajana oli
vielä yksi tämän luokan maailmanhuippu latvialainen Nikita Lijcs, antaa
tulos toiveita ensi vuoden kisoihin.
Kalle Viippo voitti kaikki kolmea lähtöä todistaen, että nuori ikä ei ole esteeksi isoihin voittoihin.
O-250 luokassa osallistui Suomesta neljä kuskia, jossa parhaana Jari
Ahonvala pääsi palkintopallille voittaen kolmannen sijan. Voittajaksi kahdeksan kilpailijan joukosta ajoi ukrainalainen Oleksiy Chedenkov.
Olisiko joskus Suomen vuoro järjestää
kyseisiä Nordic Cup suurkilpailuja?
Euroopassa on vakiintunut Hydro GP
kisojen järjestäminen, jossa kolmessa
luokassa (F-125, F-250, F-500) ajetaan neljä yhteistä kisaa. Kyseessä ovat
luokat O-125, O-250 sekä O-500 ja
kun voittaja selviää osakilpailujen yhteistuloksena muodostuikin luokan nimeksi ”Formula” eli F. Isoin sellaisista
kisoista ajettiin tällä kaudella Saksassa Bitterfeldissa, jossa jo 12-s kertaa
juhlittiin kaupungin pelastumista
tulvilta järjestämällä kisat vanhassa
avolouhoksessa, johon tulvavedet joskus johdatettiin. Paikalle oli tullut yli
viisikymmentä kuskia viidessä kilpailuluokassa, koska ajettiin vielä F-350
ja FR-1000 Euroopan mestaruudesta.
Kolmelle veneluokalle oli Bitterfeldin
kisa ratkaiseva osakilpailu. F-125 Eu-

roopan mestariksi ajoikin ensimmäistä kertaa luokan kolmenkertainen
maailmanmestari italialainen Manuel
Zambelli. Ensimmäistä kertaa voitti
F-350 luokan EM mestaruuden myös
luokan kolmenkertainen maailmanmestari saksalainen ajoihme René
Behncke. Kyseessä on kymmenenkertainen O-luokkien maailmanmestari, kenellä oli vuosi aikaisemmin
varaa ”lahjoittaa” O-125 maailmanmestaruus tiimikaverille. Bitterfeldin
kisoissa oli oikutteleva keli ja René
Behncken kisa oli loppua jo alkuun
kuin ensimmäisessä lähdössä kone ei
käynnistynyt ”ensimmäisestä narusta”. Kanssakilpailijoiden ohittaminen
loppui kuitenkin ensimmäisen kierroksen lopussa vastatuuleen ajetulla
voltilla. Ei René eikä hänen kalusto
rytäkässä kärsinyt ja lopuksi tuli pitkään haettu mestaruus. Kilpailujen
loputtua ilmoitti René Behncke, että
hänen kisat O-luokissa on ajettu.
F-250 EM-tittelin voitti toista vuotta peräkanaan englantilainen Wayne Turner. F-500 luokassa ajetaan
maailmanmestaruudesta ja paikalle
oli tullut 17 kuskia. Voiton vei luokan
kolmenkertainen maailmanmestari
Marian Jung Slovakiasta. Luokassa on
vielä ajamatta yksi osakilpailu.
Toivottavasti löytyy jatkossa suomalaisiakin kuskeja ajamaan Hydro GP
sirkuksessa.

Kuvissa:

1.
Tallinnan ryhmäkuvassa etualalla
Põvvat Racing Boat valmistama GT-

1.

15 vene joka arvottiin ulkomaalaiskuskien keskeen. Saman valmistajan
veneillä voitettiin 2014 MM-kisoissa
kolmoisvoitto.
2.
Kolme vuoden 2014 maailmanmestaria kutsuttiin Tallinnan kisojen avajaisissa kaikille näytille. Vasemmalta
Rasmus Haugasmägi (OSY-400), Sara
Pakalen (GT-30) sekä Gregor Eevardi
(GT-15).
3.
GT-15 kilpailu
4.
René Behncke on sellainen kuski, jonka kuvan voisi vapaasti laitta mihin
tahansa lehden F1 autojen huppukuskien viereen. Sen verran kovasta
kilpailijasta on kyse. On hän kisaillut
myös Suomessa.
5.
F-500 lähtö

2.

Teksti ja kuvat: Vahur Joala

4.

3.

5.
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TG-Special Cup by Rival Boats 2014
TG-Special Cup by Rival Boats kauden
2014 osalta valmistelut lähtivät ajoissa
heti kauden 2013 päätyttyä liikkeelle. Järjestäjien, kuljettajien ja tiimien
kesken pidettiin kokouksia, joissa keskusteltiin mm. turvallisuudesta, säännöistä ja tulevan kauden kilpailuista.
Jo tässä vaiheessa oli aistittavissa että
tulossa on erittäin tasainen ja tiukka
kilpailukausi. Kalenterissa oli 6 osakilpailua kaudelle 2014. Uusia tiimejä
ja kuljettajia ilmoittautui mukaan ja
ennen kauden alkua oli 14 venekuntaa alustavasti ilmoittautunut sarjaan.
Valitettavasti kaikki venekunnat eivät
kauden edetessä päässet osallistumaan ja muutama tiimi jäi pois kauden mittelöistä.
Kauden tukijat ja markkinointi saatiin myös ajoissa pakettiin ja mikä
hienointa Tage Gustafson ja Rival Boats sarjaan päätukijaksi. Tage Gustafson, joka on suunnitellut TG-Special
veneen oli nyt myös sarjan virallinen
päätukija. Haluamme tässä aluksi
lämpimästi kiittää kaikkia tukijoita,
kuljettajia ja henkilöitä, jotka omalla
panoksellaan tekivät jälleen hienon
TG-Special Cup kauden mahdolliseksi.
TG-Special Cup by Rival Boats teki
myös kauden aikana tiivisti yhteiystötä suositun Marino Swing Cup sarjan
sekä eri kilpailujärjestäjien kanssa
luoden yhdessä erittäin onnistuneen
ja tapahtumarikkaan kauden. Se mikä
ei jäänyt epäselväksi on että taso on
erittäin kova ja taustajoukoissa häärikin erittäin kokeneita henkilöitä kansallisista ja kansainvälisistä kilpailu
areenoilta sekä joukko maailmanmestareita rataveneluokista. Mukavaa oli
myös huomata että eri kilpailujen ratojen suunnitteluun panostettiin paljon. Taaksee on jäännyt perinteinen
kolmen pisten rata ja nyt
nähtiin useassa kisassa jo
viisipisteratoja sekä oikealle kaartuvat käännökset.
Kausi pärähti käyntiin Kalkkirannassa
7.6
Kalkkiranta Offshore kilpailun yhteydessä ajettu kauden ensimmäinen
osakilpailu osoitti että
tänä kautena ajetaan lujaa
ja tosissaan. Jos viime- ja
ensimmäinen kausi oli
osiltaan harjoittelua niin
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nyt radalla oli aivan eri meininki. Tiimit olivat panostaneet ja lähtökin oli
edelliskautta paljon tasaisempi. Uusia
kuljettajia oli mukana ja jännitystä oli
ilmassa. Kalkkirannassa voittoon ajoi
viimekauden mestari #2 Fosi Racing
tiimin Julius Fuchs. Toiseksi kaasutteli
erittäin hienolla ajolla Dragon Racing
teamin #7 Benjamin Vuorihovi. Kolmas oli GRT:n #36 Mats Lundmark.
Kilpailun yllättäjä ja erittäin hienon
ajon teki Team Majholmenin #25 Alexander Lindèn, joka ajoi ensimmäistä
TG-Special Cup kilpailuaan. Riveistä
puuttui viimekauden kakkonen #99
Ted Sandström Teddy Bear Racing,
joka ei päässyt mukaan teknisten ongelmien takia. Osuvinta kaudelle ja
sen edetessä oli erään kuljettajan tokaisu kilpailun jälkeen ” Olen saanut
2 solmua lisää vauhtia!, mutta muut
ovat löytäneet vielä enemmän! ” . Nyt
nopeudet hätyyttelivät selvästi 40+
solmun vauhtia. Yleisöä paikalla oli
runsaasti ja tämä jatkui myös kauden
muissa kilpailuissa. Kalkkirannan osakilpailu järjestettiin TG-Special Cup
ja Marino Swing Cup järjestäjien yhteisvoimin. Suuri kiitos kuuluu myös
Porvoon Moottorivenekerho:lle, joka
loi mahdollisuuden kilpailla Offshore
kilpailun yhteydessä.
Kitössä yleisöennätys 5.7.
Kauden toinen kilpailu ajettiin maineikkaan ja Suomen vanhimman perämoottorivenekilpailun Kitö Loppet
yhteydessä. Kyseessä oli 59 kerta kun
kilpailua ajetaan yhtäjaksoisesti. Paikalla oli yleisöennätys ja epävirallisesti
laskettiin, jopa yli 200 venekuntaa, jotka olivat tulleet seuraamaan kilpailua.
Merimaili ohjelma oli myös paikalla
kuvaamassa jaksoa venekilpailuista ja

TG-Special Cup oli erittäin näyttävästi
esillä. Yleisöä oltiin muistettu omalla
kisaradiolla, josta katsojat pystyivät
kuuntelemaan selostusta veneissä ja
rannoilla radiovastaanottimista. Viimeistään nyt kävi myös selväksi että
järjestelyjen taso oli erittäin korkea.
Itse kovatasoisen kilpailun voitti nyt
mukaan tullut #99 Ted Sandström.
Toiseksi kaasutteli #36 Mats Lundmark ja kolmanneksi ensimmäisen
kilpailun voittaja #2 Julius Fuchs.
Neljänneksi ajoi #25 Alexander Lindèn ja viidenneksi #38 Tärhi Factory
tiimin Jim Tackman, joka selkeästi on
myös löytänyt vauhdin -70 luvun Terhi
moottoriinsa. Kilpailun epäonnisin oli
#7 Dragon Racing, joka joutui keskeyttämään teknisiin ongelmiin.
Svartbäck kauden kovin kelikisa
12.7
Svartbäckin kilpailu on aina tunnettu
kovasta kelistä. Eikä se pettänyt nytkään. Tuulta ja aallokkoa oli riittäviin
ja paikalla käytiinkin keskustelua voidaanko kilpailua ajaa. Äänestyksen jälkeen kuljettajat ilmoittivat haluavansa
ajaa ja näin myös tehtiin. Kilpailun pituus lyhennettiin 5 kierrokseen kovasta kelistä johtuen. Kilpailu oli varmaan
kauden näyttävin veneiden loikkiessa
todella ilmavia lentoja isossa aallokossa.
Tässä kilpailussa ei huippunopeudella
ollut väliä vaan tärkeimmäksi nousi
veneen ajettavuus ja kuljettajien hermot. Kisaan voittoon kaasutteli #7
Dragon Racing Tom Vuorihovi. Toiseksi sijoittui #2 Fosi Racing Team
Julius Fuchs ja kolmanneksi hienolla
ajolla tulokas #25 Team Majholmen
Alexander Lindèn. Neljänneksi sijoitui

#36 GRT Mats Lundmark ja viidenneksi #99 Ted Sandström Teddy Bear
Racing. Sarjan tasaisuutta kuvasi nyt
se että kaikissa kilpailuissa oli nyt eri
voittajat.
Norrkullassa dramaattinen kilpailu 9.8.
Kuukauden tauon jälkeen ajettiin jälleen kilpaa ja nyt vuorossa oli Norrkulla Loppet. Kisasta ei puuttunut latausta ja tarkoituksena oli ajaa kaksi
eri lähtöä. Nyt oli jaossa kauden tärkeimpiä pisteitä. Lähdöt olivat erittäin
tasaisia ja nyt oli selvää että ainakin 7
venettä ajoivat lähes yhtä lujaa. Lähdöstä kärkeen ampaisi nyt tulokas #25
Alexander Lindèn saaden peräänsä #7
Benjamin Vuorihovi, #99 Ted Sandström ja #2 Julius Fuchs. Myös muut
veneet seurasivat tiiviissä nipussa. Kisan edetessä Lindèn joutui taipumaan
ja ohi pääsi #99 Ted Sandström, joka
ajoi kisan voittoon ja toiseksi #7 Benjamin Vuorihovi. Neljänneksi kaasutteli #2 Julius Fuchs. Hienoja otteita
näytti myös #77 Spraca Racing Kim
Bergström sekä #66 Eedi Bremer sarjan nuorin kuljettaja.
Toisessa lähdössä panokset kasvoivat
ja ensimmäiselle kääntöpojulle tultiin
aivan rinta rinnan. Tällöin rysähti!
Juuri ennen poijua #66 Eedi Bremerin vene leikkasi aallosta ajautuen
suoraan #77 Kim Bergström veneen
kylkeen. Bergströmin vene upposi kolarin seurauksena ja erä keskeytettiin
välittömästi. Henkilövahingoilta vältyttiin ja järjestäjien turvatoimet sujuivat mallikkaasti. Kilpailun johto päätti
kuitenkin keskeyttää TG-Special Cup
toisen kilpailuerän turvallisuus syistä.
Näin olleen kilpailun toista lähtöä ei
ajettu.
Kabböle 16.8.
Kabbölen kisassa oli kelit kohdillaan.
Kabbölen rata pitkine suorineen on
yleensä paikka, jossa tuuli ja keli saattaa aiheuttaa ongelmia. Tänä vuonna
oli toisin. Itse kilpailussa venekuntien
määrä oli normaalia alhaisempi johtuen edellisen kisan tapahtumista, rikkoutuneista veneistä ja koneista. Useat
tiimit kamppailivat teknisten ongelmien kanssa. Itse kilpailun voittoon ajoi
#99 Ted Sandtsröm ja toiseksi kaasutteli kauden parhaalla tuloksella kauden tulokas kuljettaja #25 Alexander
Lindèn. Kolmanneksi ajoi vahvasti #7
Benjamin Vuorihovi. Julius Fuchs #2
oli neljäs ja #36 Mats Lundmark viides, joka kamppaili kisan aikana tek-

nisten ongelmien kanssa. Näin ollen
Cup voitto ratkeaisi vasta viimeisessä
kilpailussa.
Paviljongen Race 30.8 Svartbäck
Kauden viimeiseen kilpailuun oltiin
ladattu kaikki peliin. Yleensä tuulinen
Svartbäckin selkä oli optimaalinen
kilpailua varten ja ilmassa oli jännitystä. Katsojia oli myös ilmaantunut
paikalle mukavasti ja trendi jatkui siltä
osin kuten koko kautena kaikissa kilpailuissa. Nyt ratkeaisi kauden 2014
TG-Special Cup by Rival Boats mestaruus. Liikkeelle päästiin ja jo lähdössä
pakka meni sekaisin. #2 Julius Fuchs
otti varaslähdön, joka tiesi loppusijoitukseen 5 pykälän lisäystä. Radalla
nähtiin tiukkaa kilvan ajoa sijoituksista ja tuumakaan ei annetu periksi. EnPaviljongen Race 30.8 Svartbäck

simmäiseksi ruutulipulle kaasutteli #7
Benjamin Vuorihovi perässään toiseksi ajanut #99 Ted Sandström sekä kolmanneksi #36 Mats Lundmark , jonka
kone oli jälleen kunnossa. Alexander
Lindèn #25 jatkoi myös vahvoja otteitaan kuten läpi kauden ja sijoittui neljänneksi.
Näin olleen myös yhteispisteissä laskettuna TG-Special Cup by Rival Boats
voittoon nousi yhden pisteen erolla #7
Dragon Racingin Benjamin Vuorihovi.
Toiseksi sijoittui #99 Teddy Bear Racingin Ted Sandström ja kolmanneksi
#2 Fosi Racing Teamin Julius Fuchs.
Teksti: J.Bergström Kuvat: L.Ikonen,
J.Bergström, T.Sundman

Kauden viimeiseen kilpailuun oltiin ladattu kaikki peliin. Yleensä tuulinen Svartbäckin selkä oli o
kilpailua varten ja ilmassa oli jännitystä. Katsojia oli myös ilmaantunut paikalle mukavasti ja tre
siltä osin kuten koko kautena kaikissa kilpailuissa. Nyt ratkeaisi kauden 2014 TG‐Special Cup by
mestaruus. Liikkeelle päästiin ja jo lähdössä pakka meni sekaisin. #2 Julius Fuchs otti varaslähdö
loppusijoitukseen 5 pykälän lisäystä. Radalla nähtiin tiukkaa kilvan ajoa sijoituksista ja tuumaka
periksi. Ensimmäiseksi ruutulipulle kaasutteli #7 Benjamin Vuorihovi perässään toiseksi ajanut
Sandström sekä kolmanneksi #36 Mats Lundmark , jonka kone oli jälleen kunnossa. Alexander L
jatkoi myös vahvoja otteitaan kuten läpi kauden ja sijoittui neljänneksi.

Näin olleen myös yhteispisteissä laskettuna TG‐Special Cup by Rival Boats voittoon nousi yhden
erolla #7 Dragon Racingin Benjamin Vuorihovi. Toiseksi sijoittui #99 Teddy Bear Racingin Ted Sa
kolmanneksi #2 Fosi Racing Teamin Julius Fuchs.

TG‐Special Cup by Rival Boats 2014 Tulokset
Sijotus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nr
#7
#99
#2
#25
#36
#77
#33
#38
#66
#19
#4

Team
Dragon Racing
Teddy Bear Racing
Fosi Racing Team
Team Majholmen
GRT
Spraca Racing
Spraca Racing
Tärhi Factory Team
Edi Bremer
Katajainen
LS Racing

Pistetilanne
64 (12+15+12+10+15)
63 (15+6+15+15+12)
53 (15+10+12+8+8)
48 (8+10+10+12+8)
46 (10+12+8+6+10)
22 (6+5+5+6)
16 (3+2+2+3+6)
12 (0+6+4+2)
12 (4+3+0+5)
5 (5+0+0+0)
3 (0+0+3+0)

Teksti: J.Bergström Kuvat: L.Ikonen, J.Bergström, T.Sundman
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Vaikeasti alkanut F4S projekti: Team Mannisen kausi 2014
Team Mannisen F4S projekti aloitettiin syksyllä 2012. Olin silloin pitänyt
kaksi välivuotta kilpailutoiminnasta,
mutta kipinä lajissa kilpailemiseen oli
silti tallella ja mitä pidempään tauko
kesti, sitä enemmän alkoi uusi kilpaveneprojekti kiinnostamaan. Koska
yksirunkoisissa oli kaikki mahdollinen
koettu, valikoitui luokaksi F4S, joka oli
viimeinkin alkanut kasvattaa suosiotaan myös Suomessa.

kaarteen, tuhoten syksyn testaussuunnitelmat.
Talvi meni jälleen kerran liian nopeasti, kahta venettä rakentaessa. Masan vene valmistui hyvissä ajoin ennen MM-kauden alkua, mutta minun
veneen kanssa meni liian pitkään.
Ponttonin korjaus ja pohjan päällystys
hiilikuidulla venyi aivan liian pitkälle syksyyn, joten en ehtinyt mukaan
MM-sarjan alkuun.

Lukuisien testien jälkeen vanhalla
S.850-veneellä päätettiin tilata Roger
Lönnbergiltä vene, koska valmiina
olevista malleista mikään ei vastannut
meidän käsitystä siitä, minkälainen
F4S-katamaraani täytyisi olla. Saatavilla olevat sarjatuotantoveneet Molgaard, AVS ja Baba olivat liian S.850
ajattelulla rakennettuja, eikä esim. niiden painojakauma vastannut tarpeitani. Sen jälkeen, kun päätin lähteä F4Stouhuun mukaan, alkoi homma paisua
kuin pullataikina ja yhtäkkiä meillä
olikin kaksi venettä tilauksessa, sillä
myös veljeni Juho-Matti päätti osallistua F4S-kilpailuihin. Heti projektin
alkuun päätettiin, että ainoa tavoite on
maailmanmestaruussarjan voittaminen.

Kauden 2014 arvosana: Huono
Juho-Matti ajoi kauden aikana MMsarjan kaksi ensimmäistä kilpailua ja
kolme SM-osakilpailua. Tulokset olivat keskitasoa. Masan vene osoittautui
nopeasti monella tapaa epäonnistuneeksi, koska potkurit luistivat joka
tilanteessa ja veneen balanssi oli onneton. Kaiken lisäksi vene oli ylipainoinen ja todella hidas kaarteissa. Yritystä ei kuitenkaan puuttunut ja lukuisien
muutosten jälkeen veneeseen löytyikin
sekuntikaupalla nopeutta lisää, mutta
ei silti tarpeeksi kärkijoukkoon.
Minun kausi meni pieleen jo ennen
kuin se oli edes alkanut. Edellisen syksyn ponttoniin irtoamisen yhteydessä
veneen moottori pääsi uppoamaan veteen ja sen korjaaminen kuntoon osoittautuikin yllättävän haastavaksi. Vika
oli vaikea todeta ennen ensimmäisiä
ajoja, koska ilman kuormaa moottori
kävi aivan normaalisti. Samalla tiimin
aikaa meni Masan veneen puutteiden
korjaukseen. Koska Masalla oli MM- ja
SM-sarjat aloitettu, päätimme keskittyä enemmän Masan kalustoon, joten
minun kausi jäi todelliseksi tynkäkaudeksi: osallistuin vain Latvian MMosakilpailuun, josta tuli arvokasta ko-

Kausi alkaa aina liian nopeasti…
Veneiden rungot valmistuivat kesän
2013 kynnyksellä, hieman liian myöhään, koska muiden kiireiden takia
meillä ei ollut mahdollista rakentaa
veneitä tarpeeksi kireällä aikataululla, jotta oltaisiin oltu valmiina ajoissa MM-sarjaa varten. Samaan aikaan
Roger Lönnberg teki todennäköisesti
maailmanennätyksen kilpaveneen rakennusnopeudessa, sillä hän rakensi
Olle Martinin ajettavaksi veneen 40
päivässä tyhjästä kilpailukuntoon.
Meidän tilanteeseen tätä suoritusta ei
voi kuitenkaan verrata, sillä meidän
olosuhteissa vain ei ollut mahdollista
suorittaa samanlaista ihmettä.
Minun vene valmistui heinäkuussa
2013. Kesäloman alku oli käytetty fiksusti venettä rakentaessa, koska mökkeily ja muu lomailu on yliarvostettua.
Tarkoitus oli ehtiä Hirvensalmen EMkisoihin, mutta sinne en aivan ehtinyt.
Vaikka testitulokset olivat lupaavia,
meni Tammelan testikilpailuksi ajateltu kisa pieleen teknisten ongelmien takia. Tarkoitus oli testata syksyllä
paljon, mutta eräässä testisessiossa
veneen oikea ponttoni irtosi kesken
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kemusta ensi kautta ajatellen.
Jälkiviisastelua
Kaksi viimeistä kautta ei siis mennyt
ollenkaan alkuperäisen suunnitelman
mukaisesti. Jälkikäteen ajateltuna
Molgaardin hankkiminen olisi ollut
varma ratkaisu ja mahdollistanut useamman kilpailun ajamisen. Se olisi
säästänyt myös rutkasti omaa aikaa ja
vaivaa. Myös kahden, täysin uudenlaisen veneen kehittäminen samaan
aikaan kisakuntoon, osoittautui näillä
resursseilla erittäin haastavaksi, joten jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt
hankkia vain yksi vene. Jälkikäteen on
toki helppo sanoa, mitä olisi pitänyt
tehdä toisin, mutta se ei valitettavasti
muuta mitään, joten nyt on vain elettävä kaksi vuotta sitten tehtyjen päätösten kanssa ja edettävä niillä eväillä,
mitkä aikoinaan päätettiin hankkia.
Veneiden potentiaali on kaivettava
esiin runsaalla testaamisella ja työnteolla, uskoen että kyllä se huippuvauhti
lopulta löytyy. Kaikista tyhmintä olisi
lopettaa nyt, silloin kaikki vaiva olisi
ollut turhaa. On uskottava siihen, että
jokainen veneen rakentamiseen käytetty hetki, testiradalla ajettu kierros ja
juoksulenkillä taitettu kilometri vievät
lähemmäksi tavoitetta. Helppoa reittiä
menestymiseen ei ole, eikä sitä haluta.
Helpot ratkaisut on nössöille. Todelliset mestarit kääntävät vaikeat hetket
voimavaraksi, jota käytetään hyödyksi
pitkällä matkalla tavoitteeseen.
Team Manninen osallistuu kauteen
2015 entistä vahvempana.
Kuvat: Manninen / Jaije

Puh. 019-5243 948

Juho-Matti Manninen vauhdissa

TOTTI kiittää kaudesta 2014

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

Sterkman Mining

- luotettavaa ja laadukasta louhintaa -

“Olemme eteläsuomalainen louhintayritys ja tärkein tavoitteemme on
asiakkaan sataprosenttinen tyytyväisyys meiltä tilaamaansa palveluun.
Saadaksemme aikaan asiakkaan kanssa sovitun tuloksen
työskentelemme ammattitaitoisesti, määrätietoisesti ja säntillisesti.
Olemme erikoistuneet kaikenlaiseen käsinporaukseen ja hydrauliseen
kiilaukseen, josta on suurta apua monissa vaikeasti räjäyttämällä
louhittavissa hankalissa kohteissa. Vaativissakin kohteissa pystymme
erittäin taitavaan ja turvalliseen louhintaan yhdistelemällä kiilausta,
räjäytyksiä ja murtolaastin käyttöä.”

www.sterkmanmining.ﬁ
www.sterkmanmining.fi
31
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LADIES FIRST!
Sara Pakalen voitti GT30-luokan maailmanmestaruuden
Vantaalainen 16-vuotias Sara Pakalen
teki historiaa voittamalla GT30-luokan
maailmanmestaruuden Puolassa 11.13.7.2014 ajetussa maailmanmestaruuskilpailussa. Sara on ensimmäinen
suomalainen maailmanmestari GT30luokassa, ensimmäinen suomalainen
nainen, joka on voittanut kuljettajana
maailmanmestaruuden moottoriurheilussa sekä kuudes naismaailmanmestari nopeuskilpaveneilyssä.
Ennakkoasetelmat kauteen 2014
Aikaisemmin kansallisissa SJ15- ja
T400S-luokissa vaikuttanut Saran tiimi FiPa Racing siirtyi GT30-luokkaan
kaudeksi 2013. Kuljettajasta Saran
mekaanikoksi siirtyneen Juha Fiskarin
vanha T400S vene varustettiin uudella
GT30-luokan 30 hevosvoiman Tohatsulla ja SJ15-luokan kauden 2011 suomenmestaruuden jälkeen välivuoden
pitänyt Sara ryhtyi kuskiksi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan kausien
2013 ja 2014 piti olla harjoitusta ja todellinen isku kärkijoukkoon oli määrä
tapahtua 2015.
Kesän 2013 kisat menivät penkin alle
lähes kaikkien mahdollisten ongelmien kanssa painiessa. Kalusto saatiin
ensimmäistä kertaa vesille vasta Juhannuksena, joten harjoitusaikaa ennen kisoja oli vähän ja uuden luokan
aiheuttamat ongelmat kasaantuivat
kisaviikonlopuille. Myöskään kaluston
lähes 30 kg:n ylipaino ei auttanut asiaa.
Koska GT30-luokka on kansainvälinen
luokka, jossa ajetaan myös maailmanmestaruudesta ja Euroopan mestaruudesta, päätti tiimi osallistua myös
kauden päätteeksi maailmanmestaruuskilpailuihin Saksassa. Vaikka Saran sijoitus olikin häntäpäässä, tuli
reissusta erittäin tärkeää kokemusta
jatkoa ajatellen, joka yhdessä kesän
muiden kokemusten kanssa vahvisti käsitystä, mitä täytyy tehdä ennen
seuraavaa kautta: hankkia kevyempi
vene, enemmän testiä, kalusto ajoissa
vesille talven jälkeen ja käytännössä
tehdä kaikki paremmin kuin aikaisemmin. Samalla tiimi päätti, että kaudella
2014 ajetaan mahdollisimman paljon
kilpailuja, suunnitelmaan kuului myös
molemmat arvokilpailut.
Suvereenisti suomenmestariksi
Kauden 2014 ensimmäinen kilpailu
Tammelassa 7.-8.6 osoitti heti, että
talven ja kevään aikana oli tehty töi20 KILPAVENEILY

tä tosissaan ja antoi viitteitä kauden
jatkosta. Tällä kertaa rajusti uusittu
kalusto oli ajoissa valmis ja ensimmäiset testit ajettiin heti jäiden lähdettyä.
Vaikka kyseessä oli vain SM-osakilpailu, Tammelaan oli saapunut huippukilpailijoita ulkomailta, kuten viime
kesän maailmanmestari Juri Joul Virosta, joten heti kauden ensimmäinen
kisa oli tasoltaan äärimmäisen kova.
Sara hallitsi viikonloppua alusta loppuun, olemalla aika-ajoissa nopein ja
voittamalla kolme erää. Juri Joul laittoi kovasti kampoihin, onnistuen viemään kolmannen erän voiton, mutta
tässäkin tilanteessa Sara ja Fipa racing
osoittivat kehittyneensä kilpailijoina,
tällä kertaa taktiikkapuolessa: Viimeiseen erään vaihdettiin potkuri, jolla
Sara ehtisi Joulin edelle lähtölaiturista
300 metrin päässä olevalle ensimmäiselle poijulle, vaikka kokonaiskierrosaika tulisi olemaan heikompi. Sara
toteutti taktiikan täydellisesti, kiilasi
Joulin edelle heti 300 metrin kohdalla
ja ajoi varmaan erävoittoon.
Förby race 27.-28.6 alkoi samoissa
merkeissä, Sara oli selkeästi muita nopeampi. Mutta kilpailun edetessä, joutui Sara kokemaan kärjessä ajamisen
varjopuolia: Saran voitto kolmannesta
erästä hylättiin, koska lähtöavustaja
oli kilpailunjohtajan mielestä työntänyt Saran venettä lähdössä, vaikka niin
ei tapahtunut. Työntämistä ei ole edes
missään säännössä kielletty, joten on
outoa, että kansallisissa kilpailuissa
opetetaan toimimaan toisin kuin kansainvälisissä kilpailuissa toimitaan.
Kaiken lisäksi neljännessä erässä Sa-

ran moottori ei lähtenyt käyntiin, joten
kaiken tämän jälkeen toinen sija lopputuloksissa oli erinomainen suoritus.
Förbyn tapahtumista sisuuntuneena
Sara, joka oli tässä välissä käynyt voittamassa myös maailmanmestaruuden,
voitti Hirvensalmen kilpailun täysin
ylivoimaisesti. Saralla oli varaa lähteä
viimeiseen erään viimeisenä, ja silti
kellään ei ollut mitään mahdollisuuksia. Kilpailun voitto varmisti Suomenmestaruuden.
MM-yllätys ja Nottinghamin nopeudenosoitus
Vaikka kausi oli alkanut loistavasti,
lähti Sara maailmanmestaruuskilpailuihin Puolan Międzyrzec Podlaskiin
altavastaajana, sillä niihin osallistui
kaikki tämän hetken nopeimmat kuljettajat ja parhaat tiimit, sekä arvokilpailuissa menestyminen on muutenkin
paljon vaikeampaa kuin kotosuomessa
ajetuissa kisoissa menestyminen. Tavoitteet olivat realistisesti asetettu, viiden sakkiin pitäisi päästä.
Kuljettajia oli ilmoittautunut niin paljon, että ennen kilpailueriä ajettiin
karsintaerät. Jo heti alku näytti, että
taso on kova ja mitään ei tulisi ilmaiseksi. Aika-ajoissa Sara oli kolmas ja
karsintaerien jälkeen ensimmäiseen
kilpailuerään lähtöpaikaksi määräytyi
kolmas lähtöpaikka. Koska Sara oli
ajanut aika-ajot ja karsinnat kärkijoukossa, mutta ei nopeimpana, edellä oli
mm. viime vuoden maailmanmestari
Joul, eivät taatusti vastustajat osanneet odottaa, mitä tuleman pitää. Heti
ensimmäisen erän lähdössä Sara am-

paisi kärkeen, eikä luovuttanut sijoitustaan, vaikka paalumies Englannin
Ben Jelf teki kaikkensa päästäkseen
ohi. Yrittäessään ajaa Saraa kiinni,
Jelf teki poijuvirheen ja rikkoi samalla
veneensä. Kaksi seuraavaa erää meni
paalupaikalta startanneen Saran komennossa, eron vain kasvaessa vastustajiin kilpailun edetessä.

sääntöjenvastaista ja Sara kruunattiin
GT30-luokan kauden 2014 maailmanmestariksi! Mestaruutta voi kuvailla
helposti tämän kauden kovimmaksi
suomalaissuoritukseksi, isolla marginaalilla seuraavaan, sillä Saran suoritus ylitti kaikki ennakko-odotukset ja
vaati kovimman henkilökohtaisen venymisen.

Voitokkaiden kilpailuerien jälkeen oli
vielä edessä ns. viides erä eli jälkikatsastus. Sen jälkeen, kun Puolalaisille
järjestäjille valkeni, että Sara on viemässä mestaruutta Puolan parhaan
kuljettajan, Marcin Szymczykin nenän
edestä, yrittivät järjestäjät pitkin viikonloppua hankaloittaa Saran menoa
ja etsiä kalustosta sääntöjenvastaisuuksia. Mutta koska kaikki oli tehty
viimeisen päälle ja Förbyn tapahtumista opittu kärkikamppailun vaatimaa
poliittista peliä, ei kisan aikana tai jälkikatsastuksessakaan havaittu mitään

Kauden päätteeksi Fipa Racing suuntasi vielä Euroopan mestaruuskisoihin Englannin Nottinghamiin 30.31.8.2014. Sara sijoittui aika-ajoissa
kotivesillä ajaneen Ben Jelfin jälkeen
toiseksi. Ensimmäinen erä meni pieleen sytytyspuolan maajohdon katkeamisen aiheuttaman keskeytyksen
takia. Ongelmista sisuuntuneena Sara
kuitenkin näytti, kuka oli viikonlopun
nopein kuljettaja, sillä hän nousi toisen erän viimeiseltä lähtöpaikalta erän
kolmanneksi ohittaen ajamalla lukuisia kuljettajia ja lopussa saavuttaen
kärkiveneitä kovaa vauhtia, mutta
kierrokset loppuivat kesken. Kolmannessa erässä Sara nousi jo toiseksi ja
voitti viimeisen erän ylivoimaiseen
tyyliin, ollen 11 sekuntia muita edellä ruutulipulla. Lopputuloksissa Sara
sijoittui kolmanneksi, joka oli tapahtumiin nähden erinomainen suoritus.
Pronssimitalin lisäksi kisasta tarttui
mukaan erittäin paljon kokemusta,
sillä ensi vuonna GT30 maailmanmestaruuskilpailut ajetaan juuri Nottinghamissa.

ulkopuolisista se saattoi näyttää helpolta ja jopa vahingolta, oikeasti saavutettu menestys oli pitkäjänteisen ja
kovan työn tulos. Saavutetut huipputulokset olivat huipentuma kuuden
vuoden pitkäjänteisestä työstä, joka
alkoi SJ15 ja T400S-luokissa ennen
GT30-luokkaan siirtymistä. Tänä kesänä oli viimeinkin kaikki kunnossa
kerätyn kokemuksen tiivistymänä ja
tulokset sen mukaisia. Harva tiimi tekee oikeasti töitä menestymisen eteen
yhtä paljon kuin Fipa Racing, esim.
yleensä tiimit eivät analysoi tuloksia
yhtä tarkasti ja laadi kisaan kunnon
strategian etukäteen. Olen vuosien
saatossa saanut seurata monenlaista
kilpailijaa ja valitettavasti suurin osa
tuntuu luulevan, että menestys tulee
sattumalta ja ilman kovaa työtä. Raaka
totuus on kuitenkin se, että kuka tekee
eniten töitä, saa lopulta parhaat tulokset. Satunnainen testaaminen ei riitä,
vaan kehitystyöhön on sitouduttava ja
sen on oltava jatkuvaa. Kaikki on tehtävä viimeisen päälle, kompromisseja
ei voi tehdä. Voittajat tekevät duunia
sen ajan kun häviäjät keksii selityksiä.
Viime kauden, vuoden suunniteltua
etuajassa saavutettuista, tuloksista
huolimatta kalustossa ja Saran ajossa
on vielä huimasti kehityspotentiaalia,
joten on hyvin todennäköistä, että kisapaikoilla saadaan kuulla iskulausetta ”ladies first” vielä pitkään.
Teksti: Juha-Pekka Manninen
Kuvat: Jussi Alanko / Toni Pakalen

Mistä Saran menestys johtuu?
Vaikka tänä kesänä saatu menestys
tuli vasta toisella GT30-kaudella, sekä
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Marino Swing Cup 2014
Mikael Warelius maksimipisteillä voittoon!
Marino Swing Cup 2014 oli ehkä taktisesti hieman erilainen muihin kausiin
verrattuna. Kisat olivat yleensä peräkkäin kahtena viikonloppuna jonka jälkeen oli pidempi tauko. Eli huonosti
onnistuneet testit saattoivat verottaa
kuljettajia oikein kunnolla, tai sitten
palkita heitä. Kausi alkoi Kalkkirannassa Kalkkiranta Offshoren yhteydessä
7.6.2014 jonka jälkeen vietimme lähes
kuukauden ”loman” kunnes 5.7.2014
ajettiin Kitö-Loppet ja heti seuraavana
viikonloppuna Svartbäckin osakilpailu. Tämän jälkeen seurasi taas pidempi loma kun seuraava kisa olikin vasta
9.8.2014 Norrkulla-Loppetin muodossa. Norrkulla-Loppetin yhteydessä
ajettiin kaksi kisaa saman päivän aikana ja heti seuraavana viikonloppuna
oli kauden päätös KaMK-Race kilpailussa Kabbölessä.
Marino Swing Cup seitsemäs kausi alkoi siis Kalkkirannan Offshoren yhteydessä. Kisassa näimme jo kaksi vahvaa
mestari kandidaattia kun Warelius Racing Teamin Mikael Warelius sekä Fosi
Racing Teamin Christian Forsström
menivät menojaan. Viime vuoden
Cupin kolmannen sijan ottanut FRRacingin Andy Söderling oli kolmas.
Kalkkirannassa paikalle oli ilmaantunut 11 kuljettajaa mikä oli hieno kauden avauslukema. Väkeä seuraamassa
oli huomattavasti odotettua enemmän
vaikka kisa olikin suhteellisen aikainen ja ajettiin n. kl 11 aikaan.
Marino Swing Cup jatkoi sitten kauttaan Kitö-loppetissa joka
onkin monien kuljettajien
lempirata. Kaksi enimmäistä
paikkaa varmisti taas Mikael Warelius sekä Christian
Forsström. Andy Söderling
oli estynyt tästä kilpailusta
ja käytti siis jokerinsa Kitössä. Kolmannelle sijalle
ajoi lupaavaa vauhtia pitänyt HFW-Racingin Mikael
Lindholm joka onnistui myös
jättämään taaksensa viime
vuoden Cup mestarin Gumbo
Racing Teamin Johan Wahlmanin. Lindholmia pidettiin
tästä johtuen varteen otettavana Top3 kuljettajana koko
Cupia ajetellen.
Svartbäckin osakilpailu tar22 KILPAVENEILY

joisi tänä vuonna sitä mitä olemmekin
monta vuotta jo pelänneet, nimittäin
tuulta ja isoja aaltoja. Yli 40 solmun
huippunopeudet eivät auttaneet tällöisenä kisapäivänä vaan kylmät hermot
sekä hyvin säädetyn veneen. Ennen
kisaa pidettiin jopa uusi kuljettaja kokous jossa onneksi päätettiin että kisa
ajetaan kovasta kelistä huolimatta. Kisassa saimmekin seurata erittäin hienoa kaksinkamppailua kun FR-Racing
Teamin Max Malmberg sekä Warelius Racing Teamin Mikael Warelius
kamppailivat kisan voitosta useamman kierroksen ajan. Lopulta Mikael joutui antautumaan Malmbergille
joka taidokkaasti ajoi uransa ensimmäiseen osakilpailu voittoon Mikaelin ollessa toinen. Kolmanneksi ajoi
Estlander&Co Racing Teamin Charlie
Estlander joka ovelana kettuna oli ottanut veneen keulaan painon nimeltä
Jerry Olin jolta kyllä Offshore kokemusta löytyy. Mainittakoon vielä sellainen asia että Kitössä poissa olleelta Andy Söderlingiltä vaikeutui kausi
huomattavasti kun hän sijoittui vasta
kymmenenneksi ottaen näin vain yhden pisteen Svartbäckistä.
Marino Swing Cup oli tiukentanut varaslähtö sääntö täksi kaudeksi ja monet uskoivatkin että rangaistuksia jaettaisiin melkeinpä joka lähdössä. Mutta
tähän saakka kaikki lähdöt olivat olleet
laillisia ja rangaistuksilta oli vältytty.
Mutta Norrkullassa tapahtui jotain
eriskummallista kun ensimmäisen lähdön startti jouduttiin uusimaan jopa
kolme kertaa kun lähes kaikki veneet

ottivat varaslähdön toistuvasti. Lopulta kisajärjestäjät hyväksyivät lähdön
ja kisa saatiin aluille. Kovaa vauhtia
pitänyt Mikael Warelius voitti Norrkullan ensimmäisen lähdön ja Christian Forsström oli toinen. Kolmanneksi
ajoi Marino Swing Cupin uusi tulokas
Victor Strandell Estlander&Co Racing
Teamistä. Victor oli aiemmassa lähdössä pyörähtänyt kääntöpoijun luona
ja joutunut veden varaan sillä seurauksella että lähtö uusittiin. Hieno comeback Victorilta!
Päivän toisen lähdön alkaessa oli tilanne se että Mikael Warelius voisi
voitolla varmistaa Marino Swing Cupin kauden 2014 mestaruuden. Päivän
ensimmäisessä startissa ollut jännitys
oli hiipunut kuljettajilta sen verran
että yksi lähtö yritys riitti. Christian
Forsström piti yli puoli kierrosta kisan
johtopaikkaa Mikael Wareliuksen seuratessa häntä. Ohitus näytti vain olevan mahdollista, mikäli Christian tekisi virheen. Mutta lopulta Mikael pääsi
hänen ohitseen kääntöpoijun luona
jonka jälkeen Mikael ajoi ensimmäisenä maaliviivan yli ja varmisti näin
ollen Marino Swing Cup 2014 mestaruuden. Christian oli kisassa toinen.
Kolmanneksi ylsi toinen kauden tulokas Sebastian Remý Lampinen Racing
Teamistä. Tämä oli ensimmäinen kerta Marino Swing Cupin historiassa kun
mestaruus on varmistettu jo ennen viimeistä osakilpailua.
Päätöskisaan mentäessä oli Cupin ensimmäinen sija varmistettu Mikael
Wareliukselle ja toinen sija Christian
Forsströmille. Mutta kolmas sija oli

jopa neljän kuljettajan välinen taistelu.
Paikasta taisteli Max Malmberg, Charlie Estlander, Mikael Lindholm sekä
Andy Söderling. Kisassa voittoon ajoi
tuttuun tapaan Mikael Warelius joka
kävi pitkää kamppailua kisaa johtaneen Charlie Estlanderin kanssa. Kolmanneksi ajoi Max Malmberg. Charlie
Estlander otti näin ollen Marino Swing
Cup 2014 kolmannen sijan.
Marino Swing Cup 2014
Marino Swing Cup 2014 on ollut kaiken kaikkiaan hyvä kausi. Kuljettajamäärä on edelleen kasvussa ja kilpailut paranevat vuosi vuodelta. Suuri
osa kuljettajista alkaa löytää vauhdin
jolla voi taistella kilpailun voitosta, ja
muutenkin tulokset vaihtelevat kovasti kilpailujen välillä. Tänä vuonna nähtiin myös useita uusia “racing” Marino
Swingejä ja vanhat Marino Swingit alkavat pikku hiljaa poistua. Ne “vanhat”
Marino Swingit jotka yhä kilpailevat
ovatkin usein täysin uudelleen raken-

nettu ja entisöity. Se ei tietenkään ole
mitenkään toivottavaa ettei “vanhoja”
Swingejä saisi näkyä, mutta se kertoo
hieman tämän päivän panostustasosta
lajia kohtaa. Laji muuttuu vuosi vuodelta tasokkaammaksi ja sitä myötä
kilpailut paranevat. Marinon tehdas
onkin tullut hienosti kisailijoita vastaan ja tarjonnut Marino Swing Cupkäyttöön erikois-Swingejä erikoishinnalla. Huhut myös kertovat että
he tulevat taas tulevana talvena ottamaan vastaan tilauksia Marino Swing
Cup-Edition Marino Swingeistä. Tänä
vuonna olemme myös nähneet, että
moottorien väliset erot ovat pienentyneet. Toki Yamaha ja Tohatsu ovat
vielä “monopoli”-asemassa, mutta
palkintopallilla on molempien moottorimerkkien kuljettajia tasaisesti. Ja
koska Marino Swing Cupin säännöt
sallivat vapaan virityksen, tulemme
takuuvarmasti näkemään useampia
moottorimerkkejä palkintokorokkeella. Palkintopallilla on muutenkin nä-

kynyt paljon enemmän vaihtelua mikä
tietenkin on aina hyvä asia. Mikael
Warelius, Christian Forsström, Charlie Estlander, Max Malmberg, Mikael Lindholm, Victor Strandell, Andy
Söderling sekä Sebastian Remý ovat
kaikki onnistuneet pääsemään palkintokorokkeelle. Tämä on huomattavasti suurempi määrä kuin aiempina
vuosina. Ja mikäli lajin kehitys jatkuu
samalla lailla, kuten useimmat uskovatkin, tulee tämä määrä kasvamaan
ensi vuoteen. Fiilis on muutenkin ollut
Marino Swing Cupin sisällä erittäin
hyvä tänä vuonna. Pieniltä kinasteluilta on vältytty ja lajia on viety hyvässä yhteishengessä eteenpäin. Marino
Swing Cupissa tehtiin myös historiaa
kun kauden aikana nähtiin 15kpl eri
venettä ja 16 kuljettajaa. Ensi kaudelle
on jo huhujen mukaan tulossa peräti
kaksi uutta venettä/kuljettajaa.
Marino Swing Cup haluaa kiittää kaikkia kuljettajiaan, kisajärjestäjiä, sponsoreita, apujoukkojaan sekä fanejaan.
Marino Swing Cup ajetaan myös 2015
ja toivottaa täten kaikki mukaan seuraamaan sekä kannustamaan kuljettajia.
Marino Swing Cup viettää tänä vuonna 27.9.2014 myös Marino Swing Cup
gaalan jossa kauden onnistujia palkitaan.
Lisätietoja, kuvia sekä kisaraportteja
löydätte osoitteesta
www.marinoswingcup.fi
Teksti: Bo Warelius
Kuvat: Jussi Alanko / Jaije
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Kiinnileikkauttautumisen estoaineet
Kiinnileikkautumisen estoaineet eli
Anti-Seize -voiteluaineet tiivistävät
liitoksia ja helpottavat sekä asennusta
että osien purkamista. Niitä on suositeltavaa käyttää pulttien, holkkien,
jarruosien, pakoputkien liitosten jne.
voiteluun. Ne suojaavat erilaisia liitoksia kiinnileikkautumiselta, eri metallien väliseltä galvaaniselta korroosiolta,
veden ja siihen liuenneiden epäpuhtauksien aiheuttamalta korroosiolta,
koneosien tärinän aiheuttamalta kulumiselta ja suurten pintapaineiden aiheuttamalta metallipintojen muovautumiselta.
Aivan erityisesti Anti-Seize -tuotteiden
tiivistävistä ja korroosiota estävistä
ominaisuuksista on hyötyä merellisissä olosuhteissa, joissa galvaanisen
korroosion riski on suurin. Anti-Seize
-voitelua kannattaa käyttää kohteissa, jotka joutuvat veden vaikutuksesta
korroosiolle alttiiksi: potkurien asennuksissa ja koneasennuksissa, joissa
halutaan varmistaa tulevaisuudessa
esim. haponkestävien pulttiliitosten
avattavuus. Käyttökohteita löytyy veneiden lisäksi vetoautoissa ja trailereissa. Anti-Seize -tuotteiden käyttö
säästää monilta korroosion aiheuttamilta vaikeuksilta mm. jarruosissa.
Anti-Seize -voiteluaineet sisältävät
kiinteän pulverimaisen voiteluaineen

rasvapohjaisessa tahnassa. Tahnoja
on kehitetty erilaisiin käyttölämpötiloihin, erilaisille kierre- ja liitosmateriaaleille ja eri tavoin (esim. puhtautta, lämmön- tai sähkönjohtavuutta
tai kemikaalinkestävyyttä) vaativiin
olosuhteisiin.
Kiinteänä kiinnileikkautumisen estoaineena käytetään yleensä erittäin
hienojakoista, levymäisistä hiutaleista koostuvaa metallipulveria (kupari, sinkki, alumiini, kromi), grafiittia,
molybdeenidisulfidia, PTFE (Teflon)jauhetta tms. Yksi uusimmista innovaatioista on nano-volframidisulfidi,
joka koostuu äärimmäisen pienistä
sipulimaisesti kuoriutuvista, joustavista palloista, jotka kiinnittyvät
metallipinnoille kulumiselta ja kiinnileikkautumiselta suojaavaksi kalvoksi.
Vuosisatoja vanha keino on tervan
käyttäminen pulttiliitoksissa. Terva
suojaa korroosiolta, toimii kevyen lukitteen tavoin ja varmistaa liitosten
avattavauuden vuosien jälkeenkin.
Tosin terva on sotkuista, eikä tuoksu
välttämättä kuulu lasikuituveneisiin,
mutta se toimii erinomaisesti vielä
nykyäänkin.
Teksti: Orapi Nordic Oy/Ab

www.proworksmarine.fi

Kirjanpainaja jo yli
150 vuotta
Teollisuustie 4
06150 Porvoo
Puhelin (019) 219 41
www.bookwell.fi

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

Team J-86 ja viides kilpavenekausi
Ostin Ruotsista syksyllä 2013 Razmus
Wiikin vanhan V-50 DallaPietan. Ensimmäinen kausi uudella veneellä oli
vielä totuttelua ja nopeuden etsimistä,
mutta päästiin jokaisessa kisassa varmasti maaliin mikä on tärkeintä.
Kauden aloitus Kalkkiranta
Kausi alkoi perinteisesti kesäkuun
alussa Sipoon Kalkkirannassa. V-50
luokassa paikalla oli kaksi TG-Racing
Teamin venettä ja allekirjoittanut uusitulla kalustolla. Saatiin luokalle heti
ensimmäisessä kisassa SM-arvo. Keli
oli aamusta aivan peilityyni, mutta iltapäivällä saatiin pientä tuulta ja aaltoa aikaiseksi. Itse kisassa J-62 (Nikolaus Laine / Joakim Blomqvist) ajoi
selvässä johdossa lähdöstä maaliin
ja takana allekirjoittanut kävi kovaa
taistelua J-16:sta (Kasper Partanen /
Filippa Partanen) vastaan. Kasperilla oli selvästi parempi huippunopeus,
mutta me ajettiin erot kiinni ja ohitse
vaikealla takasuoralla. Maalissa J-86
toinen ja tekniset ongelmat keskeyttivät harmillisesti J-16:sta matkan 1km
ennen maalia.
Särkisalo Förby
Kesäkuun lopussa ajettiin kotikisa
Särkisalon Förbyssä. Olin testannut
polttoainepumpun Kalkkirannan kisan jälkeen ja todennut sen vuotavan

tiivisteistä, sekä kalvoista. Förbyssä
koneessa oli uusittu pa-pumppu. Paikalla oli molemmat TG-Teamin veneet, sekä J-82 Argo kopio Ruotsista.
V-luokissa ajettiin vain lyhyttä ”myrskyreittiä” ja kelikin oli täysin tyyni. Kisassa ajoin kaksi päivää kaasupohjassa
lähdöstä maaliin, mutta tuloksena oli
4. sija molempina päivinä.

curyn potkurin. Suuri Kiitos Jokkelle
kokeilumahdollisuudesta.

Kotka
Heinäkuu lopussa Kotkassa oli loistavan kuuma kesäpäivä ja merelläkin
V-50 luokkaan ihan sopivaa monttua,
mutta silti sai ajella kaasupohjassa.
Sijoituksena kolmas, kaksi minuuttia
kärkeen matkaa.

Kesä 2015?
Toivottavasti V-50 luokka kasvaa ensikaudeksi ja mukaan saataisiin myös
nuoria. Alustavastien tietojen mukaan
luokka jatkuu vielä 50hv 2t moottoreilla, myös Ruotsissa. Me jäädään miettimään miten Dallapieta saataisiin kulkemaan yli 45kn, jolloin vene nousee
siipien varaan leijumaan. Muutoksia
on mielessä lähinnä veneen painopisteeseen, koska miehistön painoon on
paljon vaikeampi tehdä muutoksia =)
Kiitoksia kaudesta kaikille kilpakumppaneille, lainakarttureille Sebastian
Sederholm ja Risto Lindström, sekä
kisajärjestäjille. Nähdään taas ensi kesänä.

Imatra
Ennen viimeistä kisaviikonloppua Saimaalla tein vielä isoja muutoksia. Rälläköisin perästä vuonna 2010 tehdyn
alunosen kokonaan pois ja tein tilalle
siromman pakkelinosen. Lähtötilanne
ennen viimeisiä startteja oli kuskien
SM-sarjassa varsin mielenkiintoinen.
Laine 45ps, Huuhka 42ps, Partanen
39ps. Me lähdettiin vain varmistamaan
ensimmäinen SM-Pronssi. Huippunopeuskisassa erot kasvoivat suureksi,
eikä meillä ollut mitään mahdollisuutta pysyä TG-Teamin perässä. Sunnuntain kisassa sain kokeiluun J-62:sen
lauantaina käyttämän perän ja Mer-

SM-kulta Nikolaus Laine – Joakim
Blomqvist
SM-hopea Kasper Partanen – Filippa
Partanen
SM-pronssi Tomi Huuhka – Ville Viljakainen

Teksti: Tomi Huuhka

Mari Hirsikallio / kuvausvene.fi
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Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Nopeuskilpailutoimikunta

SM-tulokset 2014 / Offshore

Off 3B - ohjaaja
sija

1
2
3

nimi

seura

Dennis Westerholm
Tapio Tiihonen
Seppo Reinikainen
Lauri Lampén

POMO
ImVK
POMO
P-67

Sipoo

Kotka

Imatra 1

Imatra 2

yht

15
0
12
0

15
10
12

15
12
0

15
12
0

60
34
24
0

Sipoo

Kotka

Imatra 1

Imatra 2

yht

15
0
12
0

15
10
12

15
12
0

15
12
0

60
34
24
0

Sipoo

Kotka

Imatra 1

Imatra 2

yht

12

0
10
15
12
0

12
15

15
12

39
37
30
12
0

Sipoo

Kotka

Imatra 1

Imatra 2

yht

12
15

0
15

12

15

15

12

0

12
10
0

39
30
27
12
10
0

Sipoo

Förby 1

Förby 2

Kotka

15
0
12

15
12
10

15
12
10

Sipoo

Förby 1

Förby 2

15
0

15
12

15
12

10

10

Off 3B - navigaattori
sija

1
2
3

nimi

seura

Dan pihlström
Kauko Kaartinen
Juha Pirhonen
Jyrki Perokorpi

POMO
ImVK
POMO
POMO

Off 3C - ohjaaja
sija

1
2
3
4

nimi

seura

Johan Rehn
Ilkka Landen
Marcus Johnsson
Niclas Hallgren
Lauri Lampén

P-67
SKV
P-67
POMO
P-67

15
0

Off 3C - navigaattori
sija

1
2
3
4
5

nimi

seura

Esa Luukkonen
Tomas Holmström
Lauri Landen
Reijo Kauppinen
Jussi Myllymäki
Jyrki Perokorpi

KMVS
P-67
SKV
POMO
SKV
POMO

V50 - ohjaaja
sija

1
2
3
4

nimi

seura

Nikolaus Laine
Kasper Partanen
Tomi Huuhka
Joakim Blomqvist

GMS
POMO
SKV
GMS

Imatra 1

Imatra 2

yht

15
12
10

15
12
10

75
63
62
12

Kotka

Imatra 1

Imatra 2

yht

10

15
12
10

15
12
10

75
48
30
20
15
12
12

15
10
12

V50 - navigaattori
sija

1
2
3
4
5
6
6

nimi

seura

Joakim Blomqvist
Filippa Partanen
Ville Viljakainen
Risto Lindström
Isabella Partanen
Nikolaus Laine
Sebastian Sederholm

GMS
POMO
SKV
UPS
KMBK
GMS
KaMK

15
12
12

V150 - ohjaaja
sija

1
2
3
4

nimi

seura

Anton Kortman
Tom Vuorihovi
Jerry Olin
Tony Sohlström
Otto Fazer

POMO
POMO
POMO
POMO
NJK

Sipoo

Förby 1

Förby 2

Kotka

Imatra 1

Imatra 2

yht

15
12
10
8
0

15
12
10

12
15
10

12
15
0
0

15
12
10

15
12
10

84
78
50
8
0

Sipoo

Förby 1

Förby 2

Kotka

Imatra 1

Imatra 2

yht

15
12
10
8
0

15
12
10

12
15
10

12
15
0
0

15
12
10

15
12
10

84
78
50
8
0

V150 - navigaattori
sija

1
2
3
4

nimi

seura

Atte Kortman
Samuli Vuorihovi
Max Franzell
Aki Paulin
Fredrik Fazer

POMO
POMO
POMO
ALVK
NJK

Kuvat: Björn Fernberg, Jukka Haapiainen, Heimo Hellsten.
26 KILPAVENEILY

SM 2014 Tulokset

9.9.2014

Luokka SJ15
Kilpailija

Seura

Blomberg Max
Saari Arttu
Seppälä Tino
Kemppainen Totti
Sundberg Filemon
Vänttinen Noel
Rautiainen Saku

PoMo
TaVS
GMS
PoMo
PoMo
GMS
KaVe

Nro Race Tammela
10
76
99
8
7
27
68

15
10
12
4
8
6
5

Förby Powerboat
Race 2014
15
5
12
10
6
4
8

Race Hirvensalmi

Förby Powerboat
Race 2014
12
15
8
10

Race Hirvensalmi

Förby Powerboat
Race 2014
12
15
10
8
6
5

Race Hirvensalmi

Förby Powerboat
Race 2014
15

Race Hirvensalmi

12
15
10
8
6
5
4

Yhteensä

Kuljetus Sundell
Race - Lohja
15
12
10

SM Sija

45
37
34
22
20
19
19

5
8
6

1
2
3
4
5
6 Jaettu sija
6 Jaettu sija

Luokka GT15
Kilpailija

Seura

Vaarala Sampsa
Vuorihovi Benjamin
Styf Roope
Tolonen Kasper

ImVK
PoMo
ImVK
ImVK

Nro Race Tammela
20
7
9
15

15
12
8
10

12
10
15
8

Kuljetus Sundell
Race - Lohja
15
12
8
10

Yhteensä

Kuljetus Sundell
Race - Lohja
14
15
12
10
0
0

Yhteensä

SM Sija

42
39
31
30

1
2
3
4

Luokka GT30
Kilpailija

Seura

Nro Race Tammela

Pakalen Sara
Virtanen Roope
Vilmunen Jarno
Blomberg Max
Tikka Joona
Styf Kristian
Saari Aleksi

VENU
SKV
ImVK
PoMo
ImVK
ImVK
TVS

97
96
74
10
68
9
76

Seura
ImVK
RPS
TaVS
HirVe
TaVS

Nro
75
37
2
6
21

Seura
HirVe
UPS
SKV
PoMo
VENU
PoMo
SKV
GMS

Nro
77
7
95
19
5
20
96
35

15
8
10
12
6
5
4

15
12
10
8
6
5

SM Sija

44
42
32
30
18
15
4

1
2
3
4
5
6
7

Luokka O250
Race Tammela
Kilpailija
Ahonvala Jari
Rytkönen Esa
Ketola Juha
Mäkinen Ville
Pertti Virnala

0
15
12
10
0

Yhteensä
15
12
0
10
0

10
12

30
27
22
20
12

SM Sija
1
2
3
4
5

35
35
28
23
19
14
13
12

SM Sija
1
2
3
4
5
6
7
8

Luokka F-4S
Race Tammela
Kilpailija
Lehtonen Tuukka
Lindström Risto
Viippo Kalle
Nyholm Anton
Manninen Juha-Pekka
Sederholm Magnus
Virtanen Riku
Martin Olle

15
10
12
8
6
5

Förby Powerboat
Race 2014
12
15
10
8
6
4
5

Race Hirvensalmi
Yhteensä
8
10
6
15
5
4
3
12

SM 2014 Tulokset

9.9.2014

SJ15 CUP

Kilpailija
Blomberg Max
Sundberg Filemon
Kemppainen Totti

Race
Seura Tammela
PoMo
15
PoMo
8
PoMo
4

Seppälä Tino
Vänttinen Noel

GMS
GMS

12
6

SM
SM Race
pist. 2014
Hirvensalmi
Yht. pist. Förby Powerboat
Yht. Race
23 15
15
25
15
12
6
6
10
8
18

12

12
4

16

12

10
5

SM Kuljetus Sundell
Yht. pist. Race - Lohja
20 15
15
5
0
15

12

10
8

SM SM
Yht. pist. Yht.
20
15

60

SM Sija
1

12

48

2

18

27 KILPAVENEILY

Kalkkirannan Kievari Offshore Race 2014
Porvoon Moottorivenekerho järjesti
perinteisesti Offshore kilpailut Sipoon
Kalkkirannassa 7.6.2014. Kalkkirannassa kilpailtiin nyt jo 12. kertaa. Mittavat kilpailujärjestelyt edelsi jälleen
kilpailun läpiviemisen. Järjestelytoimikunnan vetäjäna toimi Jaije Hägglund. Kilpailun johtajana toimi Timo
Suomi, turvapäällikkönä Oscar Wiik,
turvakouluttajana Bengt Nyholm, kilpailusihteerinä Ville Lampinen sekä
turvapäällikkönä Olli Lampinen.
Aamu alkoi tyynenä ja aurinkoisena,
minkä vallitessa TG-Special Cup ja
Marino Swing Cup ajettiin aamupäivällä. Offshore kilpailun alkaessa sade
alkoi ja tuuli yltyi. Yleisöä oli paikalla
useita satoja. TG-Special veneitä oli
mukana 9 kappaletta ja Swingejä 11
kappaletta. Tämän kertainen Cup oli
osallistujamäärältään paras Kalkkirannan osakilpailu kautta historian.
Marino Swing luokan voitti Mikael
Warelius, toiseksi sijoittui Chrisse Forström ja kolmanneksi maaliviivan ylitti Andy Söderling. TG-Special luokan
voitti Julius Fuchs, toiseksi sijoittui
Dragon Teamin Benjamin Vuorihovi
ja kolmanneksi Mats Lundmark.
Offshore kilpailussa oli mukana 16
venettä joista 7 edusti Porvoon Moottorivenekerhoa. Rataa oli valvomassa 12 turvavenettä. Tänä vuonna oli
myös mahdollista GPSlaitteilla seurata kisan
etenemistä ja nähdä
mahdollisia pysähdyksiä mobiilisovelluksella. Marcus Johnsson
on voittanut luokan 3C
monta vuotta putkeen.
Tänäkin vuonna hän
voitti. Luokan V150 voitti PoMo:n Anton & Atte
Kortman, toiseksi si-
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joittui Dragon Teamin Tom & Samuli
Vuorihovi, myös PoMo:sta. PoMo:n
kolmoisvoiton varmisti Jerry Olin /
Max Franzell kolmannella sijallaan.
Luokassa 3B voittivat myös PoMo:n
Dennis Westerholm / Dan Pihlström.
V50 luokan voiton vei GMS:n Nikolaus
Laine / Joakim Blomqvist.
Sipoon Sanomat julkaisi 12.06.2014
valtavan ison lehtijutun kilpailuista.
Kilpailuselostus käsitti kokonaisen
lehtisivun ja mukana oli peräti 10 valokuvaa. Sipoon Sanomat on vuosien
mittaan seurannut kilpaveneilyä mukavalla tavalla. Järjestäjät haluavat
kiittää lehteä hienosta tuesta.
Haluamme myös kiittää Uudenmaan
Sairaankuljetusta, -ambulanssipalve-

luista. Kallbäck FBK:n ensiapuryhmää,
Skärgårdens FBK:ta palovenepalvelusta. Fredrik Janssonia nosturipalveluista sekä sukeltaja Thomas Ekströmiä.
Myös kaikkia muita jotka olivat auttamassa kilpailun läpiviemisessä.
Järjestelyt ja kisat sujuivat hyvin. Kisan jälkeen seurasi palkintojenjako
Kalkkirannan Kievarilla, jossa jatkettiin iltajuhlan merkeissä. Järjestäjät
pitävät 27.09.2014 kritiikkipalaverin,
jossa käydään läpi kisan tapahtumat ja
mietitään jos kilpailu järjestetään taas
vuonna 2015.
Teksti: Olli Lampinen ja Jaije
Kuvat: Jussi Alanko ja Olli Lampinen

OY

Vauhdissa mukana

Messutar jous
Batmax+Yamaha F20, 6900€

ASENNUSTYÖ
LANDEN OY

fi

www.b-seaboat.fi

Puh. 0400-536682

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

C. Grönholm
Oy
Forssan
Jama Oy

Käytettyjen autojen ja
KAIVINKONETYÖT
moottoriajoneuvojen osto ja myynti
Hämeentie 39
Puh.
040-508
1143
www.b-seaboat.ﬁ
30100
Forssa
www.b-seaboat.ﬁ

23 1 2009 15:11:07

Sjötransporter, vinterförvaring, bryggor

Puh.
360
Sjötransporter,
vinterförvaring,
Puh. 019-577
019-577
360
Merikuljetukset,
talvisäilytys, bryggor
laiturit
Mannerheiminkatu
3,
Porvoo
Merikuljetukset,
talvisäilytys,
Mannerheiminkatu
3, 06100
06100
Porvoo laiturit

Hartik Sails
Krabbvägen
Krabbvägen22Raputie
Kraputie
01100 ITÄSALMI - ÖSTERSUNDOM
Tel. 09-781 903 Fax 09-781 913

Pellinge Boat Service

- turvallinen säilytys veneille
- huolto

www.marino.fi
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Tel/puh: 0400-878 601
Tel/puh: 0400-878 601

- talvisäilytys

Laadukkaat Marino-veneet

- kuljetukset

Börje Gustafson
Jonas Gustafsson
0400 400 749
0400 713 033
info@veneentalvisailytys.fi
twister.marine@pp.inet.ﬁ

www.veneentalvisailytys.fi

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

p. 010 422 5980

Åströms Båt & Snickeri
TÄYDEN
PALVELUN
-Puu-ja Lasikuituveneiden
korjaustyöt
-Sisustustyöt
-Puusepäntyöt

Boxvägen 820
01190 Box
Sibbo

Sebastian Åström
tel. 0400-602019
sebastian.astrom@elisanet.fi

Tammisaaren
Tammisaaren Venevälitys
Venevälitys

K. HOLM
Larskullantie 5, 10650 Tammisaari

Larskullantie 5, 10650 Tammisaari
Puh.
Puh. 0400-488
0400-488 885
885

s-posti:
s-posti: kennet.holm@pp1.inet.fi
kennet.holm@pp1.inet.fi
Puh. 040-501 4114

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

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

www.tgboats.fi
30 KILPAVENEILY
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Kilpaveneily 2009 indd 30

Batmax+Yamaha
Batmax+Yamaha F20,
F20, 6900€
6900€

ASENNUSTYÖ
LANDEN OY

MERIPELLONTIE 11C, 00910 HELSINKI
www.astrum.fi
Kysy tarjousta talvisäilytyksestä veneellesi.
Tomas Åberg puh. 0400-464 037

Puh. 0400-536682
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MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN
Tintorera 20 -00, Mercury Optimax Pro XS -12
Täydellinen paketti V-150 luokkaan
H. 16.000€
Puh/Tel: +358-40-9622707 / Jaije

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

Griffon 16
Mercury 50 2-t
Täydellinen, nopea V 50 kalusto.
Puh: 040-9622707

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

Myydään uusi Mercury Sportmaster 1:1,87, 15”. Hinta 5500 €
Myydään Mercury 200XS poweri ilman sähköjä, ajettu 28 tuntia, vuosimalli 2011. Hinta 4300€
Fimtech Oy/Lauri Lampén +358-50-5711093

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

Myydään: AERO 21 muotti – AERO 21 formen.
Puh/Tel: +358-40-9622707 / Jaije
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Myydään lasikuitupenkkejä 140 €/kpl
Fimtech Oy/Lauri Lampén
+358-50-5711093

Myydään 3B, 3C, V150 ja W150 potkureita Hydromotive,
Mercury, Hering, Rolla yms. Hinta alkaen 500 €
Fimtech Oy/Lauri Lampén
+358-50-5711093

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

Sea phantom 32 / 2* Evinrude 250 E tec-07 som sitter monterade på powerliftar. Plotter, radar, vhf. Tuberna renoverade för
20.000sek 2014.Tre axlad trailer ingår.
Pris 350.000sek
Tel: +46-703341367

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

Myydään kisavene Põvvat Racingin 2013 v. valmistama
Moottori 2014 v.Tohatsu GT 30
Kokopaketi 7600€. Ilman moottori 4300€. Kysy lisää 044 922 9896

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

Frode 21 OMC 150 hv
valmis paketti V 150-luokkaan
Hinta: 5000€
Puh. 0500-972 909
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HELO OY, Tehtaankatu 5-7, 11710 Riihimäki, www.helo.fi

HELO TOTEUTTAA SAUNATOIVEESI
Millaisesta lämmöstä nautit eniten –
Perinteisestä löylystä, höyrystä,
infrapunasta tai näiden yhdistelmästä?
Valitse vapaasti, me teemme toiveistasi
totta.

TEAM interbrands
Suomen Mestarit, MM 3

KIITTÄÄ KAUDESTA 2014
www.interbrands.fi

