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Menestystä kyllä löytyy, mutta sirkus puuttuu!
Suomalainen nopeusveneily menestyy kansainvälisesti. Vuosittain suomalaiset naiset ja miehet keräävät MM-, EMja PM-pokaaleja omista luokistaan. Joukossa on jo melkoisia eläviä legendoja, kuten 3C-luokan Marcus Johnsson,
viisi maailmanmestaruutta ja viisi mestaruutta Euroopassa. Ihan nopeasti ei tule muista lajeista vastaavia mieleen.
Meillä on naismaailmanmestari GT30-luokassa, niitäkään ei vauhtiurheilun saralla löydy montaa. Vain kaksi mainitakseni. Mitalistien joukossa on tarinoita ja historiaa, uusia sankareita kasvaa koko ajan. Silti nämä maailmalla juhlitut
sankarit eivät ole Suomessa kovinkaan tunnettuja nimiä julkisuudessa, Sami Seliötä lukuun ottamatta. Sami tosin
paikkansa siellä ansaitsee enemmän kuin hyvin.
Kilpaveneiljät. Olen saanut tutustua heihin viimeisten vuosien aikana. He ovat aitoja, konstailemattomia ja todellisia
persoonia. Näen jokaisessa nuoressa menestyjässä tähtiainesta. He ovat komeita, kauniita, sanavalmiita, fiksuja,
hauskoja persoonia. Urheilijoita, jotka määrätietoisesti tavoittelevat menestystä ja menestyvät. Heistä olisi paljon
kerrottavaa.
Meitä suomalaisia on aina kiinnostanut vauhti. Me olemme rallikansaa, niin sanotaan. Me elämme Formula-uutisista.
Kimin ja Mintun vauva on lähestulkoon meidän jokaisen kummilapsi. Jyväskylärallia suomalaisempaa tapahtumaa
en aivan heti keksi. Miksi nopeusveneily eroaisi tästä genrestä? Ei sen pitäisikään, sillä vesi-elementtinä tekee
vauhdista vielä aika hiton paljon hienompaa.
Pääsin aikoinaan ensimmäistä kertaa seuraamaan nopeusveneilyn kisoja ammattini puolesta. Ratakisat olivat. Sipoossa. Olin ällikällä lyöty tapahtuman elävyydestä. Mielikuvat jossain vesillä pienenä pisteenä pärisevistä veneistä hiljaisella rannalla karisivat kilisten ajatuksista. Sipoonrannassa oli nimittäin huikea tunnelma. Selostus raikasi,
kojuja oli ympäri rantaa, urheilijat käveliäat ajopuvuissaan kansan seassa ja antoivat haastatteluja kun pyydettiin.
Lauantaipäivänä oli väkeä niin, että tungosta oli. Illalla vielä tanssittiinkin samassa rannassa. Tämä karnevaalimeininki, sirkus toistuu Imatralla, Kotkassa, Hirvensalmella, Kalkkirannassa, Lohjalla. Mutta ennen kaikkea se kisa. Se
tapahtui meidän katsojien nenän edessä. Selostaja selitti tilannetta valaisevasti ja me itse todistimme niin lähdön
kuin maaliintulon. Näimme jokaisen ohituksen ja tiukan tilanteen. Elin siitä vauhdin hurmasta aika pitkään. Miksi
eivät olisi siis sadat tuhannet muutkin suomalaiset? Ne jotka sunnuntaina jättävät suvun rippijuhlat väliin, kun Kimi
ajaa. Väitän, että jo SM-osakilpailuja katsomalla päästään vähintään yhtä hienoon vauhdin tunnelmaan – saati sitten
kansainvälisissä arvokilpailuissa, joita Suomessa järjestetään vuosittain.
Toki TV:llä ja suurella koneistolla on tehtävänsä ja paikkansa. Olisihan se helpompaa, jos kisat tulisivat sunnuntaisin
parhaaseen katseluaikaan suomalaisiin koteihin suorana. Mutta se ikuinen muna vai kana kysymys pätee tässäkin.
Ensin pitää rakentaa sitä suosiota, sitten nauttia nosteesta.
Voisi tietysti kuvitella, että liiton tiedottajana ammun itseäni nilkkaan kyselemällä, että miksi emme saa enempää
julkisuutta. Minun työtänihän se on. Niin on, mutta yksin emme yhtäkään lajia saa nostettua ylös. Me tarvitsemme
suunnitelman, strategian johon me kaikki sitoudumme, me tarvitsemme heittäytyviä urheilijoita, jotka huolehtivat,
että he näkyvät ja kuuluvat kisojen jälkeen ja niiden välillä. Me tarvitsemme vapaaehtoisia, jotka tiedottavat tulevista
kisoista, kuvaavat, kuljettavat vaikka mediaa paikalle jos niikseen tulee. Me tarvitsemme sponsoreita, jotka mahdollistavat tapahtumistamme niin suuria, että paikalle ajautuu aivan tavallinen kaduntallaajakin. Me tarvitsemme ihmisiä,
jotka hankkivat rahoittajia ja yhteistyökumppaneita. Sillä heidän avullaan tästä tehdään suurempaa ja kun kaikki on
suurempaa, myös ne kumppanit saavat haluamansa. Ja kyllä, tarvitaan se tiedottajakin, joka auttaa urheilijoita,
tiimejä ja tapahtumajärjestäjiä saamaan julkisuutta, kirjoittamaan tarinoita, tutustuttamaan toimittajia lajiin.
Suomen Purjehdus ja Veneilyn hallitus on työstänyt tämän vuoden ajan liiton strategiaa vuodelle 2015-2020. Nopeusveneilylle on siellä omat tavoitteensa. Sopiiko esittää kutsu? Mitä jos keräännymme, me toimijat ja tekijät, taustatiimit ja itse urheilijatkin yhtenä päivänä vaikka tänne Ahventielle. Istutaan alas ja tehdään se suunnitelma. Miten
me työskentelemme yhdessä määrätietoisesti eteenpäin, jotta tämä huikea laji saa ansaitsemansa näkyvyyden ja
kuskit ja kartturit ja tiimit ansaitsemansa kiitokset ja tuen suurelta yleisöltä.
Viimeisiä kisoja ajellaan
parhaillaan. Tämän lehden
ilmestyessä olemme saaneet luultavasti jälleen uuden
maailmanmestaruusmitalin,
hopeisen, pronssin. Nähtäväksi jää. Taas yksi uusi tähti
on syntynyt. Meidän tehtävä
on tehdä siitä suuri sirkus.
Nina Paloheimo
Tiedottaja
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Sampsa Vaarala GT15 luokassa SM 1. ja MM 3.
Tämä kausi oli Sampsalle hyvinkin onnistunut. Kausi alkoi 26-28.6 Förbystä
jossa ajettiin kauden ensimmäinen SM
osakilpailu. Sieltä tuli toinen sija Benjamin Vuorihovin voittaessa. Sitten
olikin vuorossa 11-12.7 Lohjan osakilpailu josta tuli voitto tiukan taistelun
jälkeen. 18-19.7 Oli vuorossa Hirvensalmen osakilpailu. Sieltä tuli voitto ja
samalla varmistui SM kulta. Seuraavaksi olikin vuorossa Imatran MM kisat 23-26.7
Sinne lähdettin ajatuksella, että jos
sais edes A-ﬁnaali paikan 26 osallistujan joukosta A-ﬁnaaliin pääsi 16.
kilpailijaa. Aika-ajot meni ihan hyvin
Sampsa oli seitsemäs. Kilpailijat jaettiin aikaajojen perusteela kahteen karsintaerään. Sampsa voitti oman karsintaerän ja meni suoraan A-ﬁnaaliin
tavoite oli jo saavutettu. Perjantaina ensimmäisessä erässä Sampsa ajoi
kolmanneksi ja toisessa erässä toiseksi. Nyt oltiin jo mitallin syrjässä kiinni ja huimasti edellä tavoitteesta. Lauantaina lähdettiin kolmanteen erään
toiveikkaana. Sampsa spinnasi poijulla ensimmäisellä kierroksella ja putosi
kahdeksanneksi. Sieltä Sampsa taisteli itsensä neljänneksi, mutta sortui ajo
virheeseen ja törmäsi poijuun ja ajautui poijun väärällepuolen. Se erä oli
siinä. Viimeiseen erään oli lähtöpaikka
12. Sampsa sai kasattua itsensä ja kovan taistelun jälkeen oli maalissa neljäs joka riitti MM-pronssiin. Tavoite

tuli ylitettyä yli odotusten. Joten kausi oli hyvinkin onnistunut. Ensi vuonna siirytään luokaa ylemmäs GT 30 luokkaan joten odotukset ei ole kovin
korkealla, mutta katsotaan mitä vuosi

tuo tullessaan.
Teksti ja kuvat: Vaarala
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Muistojen Suur-Saimaan Ajot 11.7.2015
Sateisesta kesästä huolimatta Saimaalla oli aurinkoista väkeä nopeiden veneiden parissa. Heinäkuun 11.päivänä
Lappeenrantaan kokoontui ennätysmäärä vauhdikkaita moottoriveneitä.
Kaikkiaan ilmoittautuneiden määrä
kasvoi yli sataan. Lopulliseen osallistujalistaan saatiin 88 venekuntaa.
MSSA 2015
Normaaliin tapaan Muistojen SuurSaimaan Ajot kasattiin talkoovoimin
kasaan. Kahden miehen voimin polkaistiin järjestelyt käyntiin. Aluksi pystytettiin uudet kotisivut www.
mssa.ﬁ. Hiljalleen jäidenlähdön aikaan alkoi myös muutama muu tulla
järjestelyihin mukaan. Loppujenlopuksi rakentui Suomen suurin moottorivenetapahtuma, viiden aktiivisen
voimin. Ajojen periaatteisiin kuuluu,
että tapahtuma on kaikille venekunnille ilmainen. Sponsorituella rahoitetun
tapahtuman jäljelle jäävät varat ohjataan lyhentämättömänä Saimaan norpan suojelutyöhön.
Historiikit
Edellisvuosista poiketen mukana oli
myös historiikkiluokka. Historiikkiveneiksi kelpuutettiin kaikki vanhat
kilpaveneet, joita Suur-Saimaan Ajoissa tai vastaavissa kilpailuissa on aikanaan ollut osallisena. Paljonhan luokkaan olisi Argo-kalustoa tullut, mutta
historiikkiveneseen ei plotterit ja ruiskumoottorit sovi.
Historic-luokan ja koko tapahtuman
”lippulaivana” oli Jorma Hartikan –
Laulainen 123, jossa poikkeuksellisesti
Mercuryn XR2. Laulaisen vanerive-

neet ovat niin iso osa suomen kilpavenehistoriaa, että tässä tapauksessa
järjestäjät päästivät Laulais 123:n mielellään kyseiseen luokkaan. Hartikka toi maanäyttelyyn myös Molgaard
Formulaveneen, jossa riitti yleisölle
ihmettelemistä. Maanäyttelyssä oli

OWM-71 & Mercury 500SS, Argo 16 &
Johnson Stinger 75, Salsport A-Sport
& Johnson Stinger 75 sekä Argo 17 &
Mercury 850XS.

myös toinen Laulaisen (Nikulainen)
rakentama Suur-Saimaan kiertäjä.
Tatu Marttinen oli pitkän metsästyksen jälkeen saanut hommattua itselleen harvinaisen pikkukatin. Laulainen aikanaan rakentanut Nikulaiselle
kyseisen vaneriveneen, joka on ilmeisimmin parhaiten, tai ainakin erittäin
tarkasti rakennettu vanerikatti. Moottoriksi tähän pieneen kattiin Tatu
Marttinen sai lainattua Jorma Hartikan aarteiden seasta aidon Mercury
650XS kilpamoottorin. Venepaketin
harvinaisuudesta johtuen ei kyseinen
vene lähtenyt reitille mukaan, vaan jakoi vanhaa Suur-Saimaan Ajojen tunnelmaa maanäyttelyn puolella.
Historic-luokassa nähtiin myös Bella
Moskiitto ”racing replica Terhi 50”,

Joissa tavoiteltu matkanopeus pysyisi
alle 40-solmun. Hitaisiin ilmoittautui
noin kolmekymmentä venekuntaa.
Hitaan luokan veneitä oli vanhoista
kilpaveneistä, aina isoihin matkaveneisiin. Ajojen numerojärjestyksessä
pyrittiin asettaa samantyyppisiä ja
kokoisia veneitä peräkkäin. Ensimmäisellä numerolla ajava Tino Honkanen näytti muille venekunnille mallia. 11-vuotias Honkanen päätti ajaa
150km reitin Bella Arrowilla. Näissä
nuorissa on Suomen moottoriurheilun
tulevaisuus.

Hitaat
Historiikien perään lähtivät “hitaat”.

Nopeat
Viimeisimpinä oli miltei viisikymmentä nopean luokan venettä odottamassa lähtöään. Lappeenrannan sataman
ahtaiden kulkuväylien ja pienen lähtöalueen johdosta lähtöjärjestykseen
oli panostettu. Ensimmäiseksi lähtivät kaikki katamaraanit, jotta pääsivät
ajamaan lähdön miltei aallottomissa
olosuhteissa. Katamaraanien perään
kokojärjestyksessä muut veneet ja
loppuun isot jenkkiveneet, jotka olisi
ensimmäisen mutkan jälkeen olleet
muutenkin tulppana nopeammille.
Etkot, ajot ja jatkot
Perjantaina 10. päivä Heinäkuuta
lappeenrannan sataman tuntumassa
oli epäviralliset etkot. Innokkaimmat
veneharrastajat kokoontuivat venerampille vaihtamaan kuulumisia,
testaamaan potkureita ja viettämään
mukavaa iltaa samankaltaisten ”mäntäpäiden” joukossa. Olipas joukossa
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osaltaan vastaanottamassa venekuntia.

myös offshore 3C luokasta tutut Hurjamarinen tiimiläiset veneensä kimpussa. Tällä erää oli 200XS Mercury
vaihdettu nuorempaan pikkusiskoon
115 ProXS Mercuryyn. Koskahan miehet ovat taas kiertämässä venekisoja ja
missä luokassa?
Pääpäivä 11.heinäkuuta oli sääennusteen puolesta erittäin epävakainen.
Rannikolta tulleet venekunnat naureskelivat ”kovalle tuulelle ja aallokolle”.
Mutta huolestuneita naamoja oli kokeneidenkin veneilijöiden naamoilla.
Pohjoistuuli puhalteli Suur-Saimaalla
kohtuullisen kovaa.

matta alkoi satamaan palata osallistujaveneitä, jotka olivat Suur-Saimaalla
todenneet kelin liian kovaksi. Myös
rantojen veneilijöille Saimaan aallot
olivat liikaa. Järjestäjät olivat tyytyväisiä venekuntien päätöksistä palata
Lappeenrantaan, turhia riskejä ei tämän tyyppisissä veneajoissa saa ottaa.
Puumalaan saapui karkeasti puolet
venekunnista. Saimaan aallot eivät
jääneet vain puheeksi, vaan todellisia
vaurioita näkyi veneissä. Puumalan
satamassa oli venekuntia odottamassa
suuri väkijoukko. Samanlaista yleisöä
kun saisimme nykyisiin venekilpailuihinkin. Puumalan kaupunki oli omalta

Puumalassa on hurjasti enemmän tilaa veneväylällä, joten paluumatkan
startit lähdettiin isommissa joukoissa,
kuin Lappeenrannasta.
Jokaiselle venekunnalle oli Lappeenrannassa tarjolla ruokailua, saunomista ja totta kai palkintojen jakoa. Vaikka
tapahtuma ei ole kilpailu, voidaan silti
ansioituneet palkita. Nuorin kuljettaja
ansaitsi varmasti palkintonsa, kuten
Oulusta saakka saapunut Finnsport
500 venekunta, joka on vuodesta toiseen antanut 110% panoksensa ajoille.
Mutta epäonnisiakaan ei unohdeta,
joten perjantain etkoilla moottorinsa rikkonutta venekuntaa muistettiin
myös.
Vuodesta 2007 järjestetyt ajot ovat
löytäneet paikkansa Suomen kesästä.
Jatkossakin Heinäkuun toisena viikonloppuna kokoontuvat vauhdikkaiden veneiden ajajat Lappeenrantaan.
Tervetuloa ensivuonna!
Teksti: Valtteri Pihlström
Kuvat: Eero Scherman /Suvi Nieminen

Tuuliennusteesta huolimatta venekunnat starttasivat pienissä ryhmissä kohti Puumalaa. Historiikki-, hitaiden ja
nopeiden luokkien lisäksi luokkia pilkottiin vielä pienempiin osiin. Turvallisuus ennen kaikkea ja kilpailuahan
tämä ei ole. Vaikkakin, Suomalainen
mies istuu bensan katkuisessa haalarissa kypärä päässä. Kilpaa ei ajeta,
mutta ohikaan ei ketään päästetä.
Suuresta venemäärästä huolimatta
startit onnistuivat hyvin ja Lappeenrantaan laskeutui rauha. Katsojilla oli
aikaa nauttia torin vedyistä, sekä nauttia kesäisestä säästä. Kunnes odotta-
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Ensimmäinen Suomen Mestari TG Special Cupissa
#36 Mats Lundmark , Gumbo Racing Team.
Mats aloitti kilpaveneilyn 2004, 5
vuotiaana pienellä omavalmisteisella mäkärällä ja 4 hv moottorilla. Sen
jälkeen on ollut Speedrace vene 6 hv
moottorilla ja sitten Tg Marin SS 15 hv
nelitahtisella moottorilla kunnes löysimme vanhan Tg Specialin naapurin
kuusen alla viisi vuotta sitten.
Ensimmäinen vuosi Tg Special veneellä Mats ajoi 15hv nelitahtisella moottorilla mutta aika nopeasti mieli teki
itse opiskella moottorin toimintaa ja
viritystä joten päädyimme vanhaan 15
hv kaksitahtiseen moottoriin.
Samassa syntyi myös Tg Special Cup
sarja yhteistyössä Jan Bergströmin
kanssa.
Juhani Niemi joka valmisti uudet Tg
Special veneet sarjaan on auttanut

ja opettanut Matsille moottorin toimintaa ja virittämistä. Hän on ollut
erittäin suurena apuna ja innostanut
eteenpäin. Juhani Niemi on myös valmistanut potkurit joilla ajamme. Mats
osaa hyvin arvioida veneen kulkua ja
moottorin toimivuutta joka osaltaan
myös helpottaa kokeiluja. Harjoittelu
on tärkeää jotta oppii veneen ominaisuudet eri keliolosuhteissa ja tunteja
on näiden vuosien aikana tullut paljon.
Vuonna 2013 Tg Special Cup oli tasainen ja Mats päättyi lopulta kolmanneksi cupissa vaikka voitti yhden osakilpailun neljästä.
Vuonna 2014 Mats sai S850(F4) luokan maailmanmestarilta, Toffe Ericssonin toimesta mahdollisuuden ajaa
uudella veneellä ja Gumbo Racing
Teamissa.
Vene kuitenkin osoittautui erilaiseksi
ajaa ja kesti koko kauden hakea oikeat säädöt jotta vene pysyi hallinnassa.
Viides sija Cupissa ei vastannut odo-
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tuksia joten kokeiluja ja harjoittelua
jatkettiin pitkälle syksyyn. Myös uusi
moottori hankittiin jo kesällä jota rakennettiin ja kokeiltiin koko kesä ja
syksy.
Tänä vuonna kaikki
koneistukset ja säädöt
osuivat kohdalleen ja
vauhti alkoi löytyä. Ensimmäisessä kilpailussa
Kalkkiranta Racessa ei
vielä voittoa tullut mutta Mats lähti erittäin itsevarmana Kitö-ajoihin
jossa ratkottiin historian
ensimmäinen Suomen
Mestaruus Tg Special
Cupissa. Kitö-ajoissa ei
ratkaise huippunopeus
vaan useita muita tekijöitä. Lähtö on lentävä
jossa täytyy olla kellontarkasti lähtöviivalla jotta pääsee ajamaan puhtaalla
vedellä. Vauhtia pitää tietysti olla mutta kääntöpoijuilla ei saa tehdä virheitä muuten kanssakilpailijat kuittaavat
sijoituksen heti. Ajo onnistui nappiin

eikä Ted Sandström päässyt ohi vaikka
oli jo kerran melkein vieressä suoralla.
Kahdeksan kierrosta ajettua Mats ylitti
ensimmäisenä maaliviivan ja kruunattiin Suomen Mestariksi, Ted Sandström oli toinen ja Kim Bergström
kolmas.
TG Special Cupin SM- sijoitukset
2015 :
1. #36 Mats Lundmark
Gumbo Racing Team
2. #99 Ted Sandström
Teddy Bear Racing Team
3. #77 Kim Bergström
Spraca Racing Team
4. #7 Benjamin Vuorihovi
Dragon Racing Team
5. #2 Joakim Brunila
Fosi Racing Team
6. #37 Mantas Kucinavicius
Motor mix Racing Team
#33 Mats Bergström,
Spraca Racing Team DNF
#4 Dan Lundmark,
LS Racing Team DNF
#38 Jim Tackman,
Tärhi Factory Racing Team
DNF
#25 Alexander Linden,
Team Majholmen DNS
Kuvat ja teksti: Dick Lundmark

Marino Swing Cup 2015
Kausi 2015 on saatu taas pakettiin
ja voimme jälleen todeta että Marino Swing Cup elää ja voi hyvin. Uutta kalustoa nähtiin paljon ja kilpailut
sujuivat turvallisesti ja yleisö ennätys
rikkoutui ainakin Kitö loppet 60v juhlakisassa.
Kausi alkoi tuttuun tapaan Kesäkuun
alussa Kalkkirannan Kievari Offshore
Racen yhteydessä. Yhteensä ajettiin
6 osakilpailua. Osallistujia oli hyvin,
keskimäärin 12 venettä per kilpailu.
Useilla Teameilla oli vauhti selvästi
parantunut, kärki oli tasaisempi kuin
koskaan aikaisemmin, tämä on sarjan
kannalta hyvä asia.
Marino Swing Cupin voittaja oli kuitenkin jälleen WRT Racing Mikael
Warelius, voitto oli hänelle jo neljäs,
mutta kuten edellä oli mainittu, voitto
ei ollut mikään läpihuutojuttu, voittaja
ehdokkaita oli nyt selvästi enemmän.
Miken tuplavoitto Norrkullassa oli
kuitenkin cupin voiton kannalta ratkaiseva. Toiseksi kaasutteli nyt Estlander Racing Teamin Charlie Estlander,
jonka vauhti oli koko kauden selvästi
kovaa tasoa. Kolmanneksi ajoi FR Racing Max Malmberg, uusi kalusto toimi hyvin, ja vauhtia oli koko kauden,
siis pientä muutosta kärjen osalta kuitenkin.
Kaudella nähtiin myös rohkea veto
kun Mikke Warelius jätti ajamatta
Kabbölen kisan vedoten tärkeään henkilökohtaiseen menoon, sijaiskuskiksi
valittiin Sebastian Rémy ja vaikka hänellä sammui kone startissa hän pystyi
kuromaan porukan umpeen ja varmisti kolmannella sijoituksella cupin mestaruuden Warelius Racing Teamille.
Näin tämä vaihtokuski-sääntö näytti
toimivuutensa.
Kausi 2016
Ensi kausi tulee varmasti olemaan entistäkin tasaisempi, voittajaehdokkai-

ta on useita. Estlander Racing Teamin
vauhti riittää jo hyvinkin cupin voittoon, samoin Max Malmberg sekä Jussi Lampisen jonka vauhti oli todella
vauhdikasta, valitettavasti puskaradio
on kertonut että Jussi on muuttamassa ulkomaille, mikäli tämä uutinen
pitää paikkansa, hänen kalusto löytää
varmasti uuden omistajan, ei luulisi
olevan vaikeaa. Kaudella nähtiin myös
että voitto tulee tasaisella ajolla ja kovalla työllä, sekä testaamalla rohkeasti
uusia ideoita, juuri tästä syystä Marino
Swing Cup onkin niin suosittu.
Moottori puolella ei juurikaan muutoksia nähty, kärjessä on Tohatsu,
mutta myös Yamahat ovat saaneet
vauhtia lisää, muutaman vuoden takaa
totuttiin Selvan voittoihin, niissä on
varmasti vieläkin voittaja ainesta kunhan oikeat lääkkeet on löydetty.
Vuonna 2015 nähtiin myös useita
uusia Marino Swing veneitä, tästä
saamme kiittää valmistajaa, veneiden
rungot ovat vain Marino Swing Cupia
varten valmistettu, eikä niiden tarvitse
olla CE hyväksyttyjä, siksi ne voidaan

valmistaa edullisemmin kuin normaali käyttöön suunniteltu vene. Tämä
on lajin kannalta erittäin hyvä asia,
nyt voidaan tilata runkoja ns. omilla
mausteilla ja runkojen painotkin on
sovittavissa.
Turvallisuus puhuttaa myös jatkuvasti ja tämä on asia joista emme saa
tinkiä, olemme saaneet aikaan hienon
moottorivene-luokan, mutta hieno työ
voidaan romuttaa hyvinkin nopeasti,
tästä syystä meidän pitää jatkossakin
panostaa turvallisuuteen, tähän tarvitaan vapaaehtoisia ihmisiä, erityisesti
niitä jotka ovat saaneet siihen koulutuksen, olkaapa siis yhteydessä, kaikki
apu on tervetullutta.
Marino Swing Cup Gaalassa juhlimme
jälleen yhdessä, tänä vuonna (2015)
Syyskuun viimeisellä viikonlopulla
Sipoon Hedåsenilla, silloin koko porukka on toivottavasti kasassa. Gaala
tapahtuma sai alkunsa viime vuonna
ja se sai heti suuren suosion, siinä on
”sykettä” niin että herkimmät jopa tirautti kyyneleet hienojen kisa-videoiden ja musakoosteita katsoessa. Gaalassa palkitaan taas voittajat, pidetään
hauskaa yhdessä ja muistellaan mennyttä kautta.
Näillä eväillä on taas hyvä jatkaa kohti
uutta kautta!
Teksti: Bo Warelius
Kuvat: Jaije
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Kilpaveneilyn menneet ajat
Esittelyvuorossa Henrik Lindgren
Henrik Lindgren kuuluu Porvoon
Moottorivenekerhon
ensimmäisiin
kilpailijoihin. Hänen kilpauransa oli
verrattain pitkä ja hän kilpaili vuosina 1990 - 2001. Hän kilpaili erilaisissa
luokissa hyvällä menestyksellä. Kerhon ensimmäiset kilpailut järjestettiin
Haikkoossa ja olivat nimeltään Haikon Kartano Grand Prix. Vuonna 1995
Lindgren otti osaa kilpailuihin luokassa Urheiluveneet 1 litra. Hän sijoittui
kilpailussa toiseksi. Sama kilpailu oli
myös SM kilpailu joten hän voitti SMhopeaa.
Hänen kilpauransa alkoi oikeastaan
“villikisoissa” Sandössä. Pernå Fiskargille järjestää siellä vuosittain kilpailut.
Nämä kilpailut ovat hyvin suosittuja
ja kerää vuosittain monta osaanottajaa ja runsaasti yleisöä. Lindgren on
kilpaillut siellä yli 10 kertaa ja hänen
palkintokaapissa on useita ykkössijan
pokaalia.

Suurin alus on teräsrunkoinen lautta jonka koko on 14,5 x 6 m. Alus on
varustettu 135 hv:n Ford moottorilla.
Nostotyöt hoidetaan aluksen hydraulisella 13,5 tonnisella nosturilla. Hän on
myös osakas ﬁrmassa Flexo-Laiturit
Oy joka markkinoi ja asentaa Marinetekin laitureita.
Olli Lampinen

Kuva on otettu tänä vuonna Kabbölen
venekilpailussa. Taustalla näkyy Kabbölen sataman venelaitureita. Lindgren on
toimittanut ja asentanut kaikki sataman
laiturit. Venepaikkoja on yli 100 kpl.

Hän on myös ottanut osaa useita
kertoja kotivesillään Kabbölen venekilpailuihin. Kabbölen Moottorivenekerho joka täytti tänä vuonna 50
vuotta järjestää vuosittain isoja moottorivenekilpailuja. Lindgrenillä on
näistä kilpailuista useita ykkös-, kakkos- ja kolmossijoja. Hän on myös ottanut osaa kilpailuihin Strömforsissa
ja Svartbäckissä.
Vuosien aikana on ollut käytössä eri
venetyyppejä. Alussa oli käytössä Piraya tyyppinen vene ja myöhemmin tuli
käyttöön katamaraanityyppinen vene.
Kilpauransa aikana hän on kilpaillut
seuraavissa luokissa:

Henrik Lindgren ( oikealla ) ja Leif Stenström kuvattu laituriasennuksen yhteydessä.
Lindgren on osakas ﬁrmassa Flexo-Laiturit Oy joka markkinoi ja asentaa Marinetekin
laitureita.

- Alle 30 hv
- Urheiluveneet 1 litra
- Alle 70 hv
- Yli 70 hv
Hän omistaa vielä kilpaveneen jonka
hän on lainannut Tobias Nevalaiselle.
Nevalainen voitti tällä veneellä tänä
vuonna Kabbölen kisat luokassa 50 hv
urheiluveneet.
Henrik Lindgren asuu Käldön saaressa Kabbölessä. Hänellä on oma ﬁrma
jonka nimi on F:ma Henrik Lindgren Skärgårdsservice. Hän on erikoistunut
merikuljetuksiin ja hänen kalustoon
kuuluu 4 erilasta kujetusyksikköä.
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Lindgrenin työvene Pernajassa laituriasennuksessa. Työvene on varustettu 13,5 tonnisella hydraulisella nosturilla ja Ford 130 hv:n moottorilla.

Roslagsloppetin kokonaisvoitto Rehn / Myllymäki
Lähdimme
epävarmoissa
tunnelmissa
Jussi Myllymäen ja
Ville Ropon kanssa
kohti
Roslagsloppetia. Epävarmoissa siksi, että olin sanonut
että voisimme pärjätäkin. Jussi ei ollut
koskaan osallistunut
Roslagsloppetiin
ja
minä viimeksi vuonna 1981, joten kummallakaan ei ollut kokemusta.
Hienointa
Roslagsloppetissa on se tosiasia, että
se on yhtä paljon kartturin kuin kuskinkin kisa. Ehkä ainoa nykysäännöillä ja olemassa olevilla turvallisuussäännöillä.
Lähdimme torstaina ajamaan eteläisen lenkin läpi yhdessä Marcus Johnssonin ja Tomas Holmströmin kanssa.
Näin saatiin piirrettyä viiva plotteriin,
joka helpotti tuntuvasti navigointia
itse kisassa. Jussi ja Tomas lähtivät
sitten perjantaina siviiliveneellä piirtämään viivaa plotterin pohjoiselle
lenkille. Kaikki oli tältä osin sitten valmiina itse kisaan.
Kisapäivä eli lauantai oli tyyni ja vaikka potkurivalinta ei ole koskaan helppoa niin onnistuimme tässäkin. Tosin
suurin osa ajoi samanlaisella potkurilla — tai mistä minä tiedän. Lähtö ei
oikein onnistunut mutta eiköhän 120
mpk:n aikana saada se korjattua jos
vauhti vaan on kunnossa. Marcus ja
Tomas ampaisivat karkuun niin kuin
heillä on tapana. Perässä tulivat Braaten, Hilland ja sitten me. Suoralla kohti Kapellskäriä olimme jo Braatenin
rinnalla. Marcus oli muutaman metrin
takana. Sitten tulikin vähän miettimis-

tä, sillä väylällä kohti Tukholmaa seilasi Viking Cinderella ja ulos tuli Birka
Princess. Päätimme ajaa Cinderellan
nokan edestä. Tiesin, että kohta tulee
Birkan peräaallot vastaan, mutta en
kuitenkaan ollut ihan hereillä. Lähdimme hurjiin loikkiin, mutta joka
kerta Twisteri tuli nätisti alas. Pakko myöntää, että kuskikin oli silloin
matkustajana. Braaten tuli taas alas
hieman vinossa sillä seurauksella, että
moottorin hissi irtosi ja heidän kisansa jäi siihen. Tämän jälkeen kaikki lähtivät ilmeisesti vähän eri reittiä kohti
etelälenkin eteläisintä kärkeä. Marcus
oli meidän takana aina 5 mpk:ta ennen Väddöön kanavaa. Olin kyllä valmistautunut siihen että hän ajaa ohi ja
olimme siihen saakka erittäin tyytyväisiä ajoomme.
Väddöön jälkeen uusintastartissa lähdimme 12 sekuntia Marcuksen jälkeen
kohti Öregrundia. Ajo tuntui erittäin
tahmealta, mutta strategiamme oli
pysyä mahdollisimman lähellä, mikä
ei välttämättä ole ihan helppoa. Onnistuimme kuitenkin hyvin ja vaikka
Ruotsalainen vene otti kiinni koko
ajan, he eivät saavuttaneet meitä.

Oma luokkamme: 3C lähti viimeisenä matkaan, mikä tarkoitti sitä, että
ajoimme koko kisan muitten peräaalloissa. Suoralla kohti Öregrundia
saavutimme Marcuksen ja Tomasin.
Vähän ennen Öregrundiin tuloa he ottivat suunnan kohti väärää RT-poijua,
jolloin pääsimme ohittamaan heidät.
Saavuimme maalintuloalueelle ensimmäisenä. Jäljellä oli vielä kolme lyhyttä
kierrosta Öregrundin selällä. Tuuli oli
yltynyt ja matkanteko oli aika hurjaa.
Marcus oli välillä vasemmassa ja välillä oikeassa ponttonissa kiinni. Vaikka
olin päättänyt, että ajan omaa kisani,
enkä laita kartturiani alttiiksi liian
suurelle riskille, ei päätökseni pätenyt.
Jussi huusi välillä, että kiilaa oikealle
ja välillä vasemmalle. Näin tehtiin ja
saimme pidettyä vastustajat takana
aina maaliin saakka. Voitimme seitsemällä sekunnilla. Kaksi haavetta täyttyi saman kisan aikana. Halusin joskus
voittaa Marcuksen ja Roslagsloppetin.
Kiitos Jussin näin tapahtui ja olimme
vielä ensimmäinen Suomalainen venekunta, joka voittaa kokonaiskilpailun. Kolmanneksi paras keskinopeus:
80,16 solmua, koko kilpailun historiassa. Nopein, 84,9 solmua ajoi Claes
Westerlund ja Joakim Kumlin, XCatilla vuonna 2012.
Teksti: Johan Rehn
Kuvat: Bengt Nyman / Tiina Björk
Lisää kuvia Roslagsloppetista linkistä:
https://www.ﬂickr.com/photos/
bnsd/sets/72157645729677017se
ts/72157645729677017
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Dragon Boat Racing Teamin täydellinen kausi.
Dragon Team aloittivat loistavan kautensa Kalkkirannan Kievari Racessa,
6.6., jossa Rolf Hägglund / Marko Keränen, Z-71 voittivat Pohjoismaisen
Mestaruuden luokassa V150. Myös
Tom & Samuli Vuorihovi, B-7, jotka
ajoivat ensimmäisen kisansa heidän
uudella katamaraanilla, voittivat 3B
luokkansa ylivoimaisesti, Tom on tätä
ennen ajannut yksirunko veneillä 20
vuotta. Myös kolmas veneemme, Tobias Nevalainen / Benjamin Vuorihovi,
J-5 voittivat luokassa V50. Benjamin
osallistui mös TG-Special Cupin kisaan, jossa sijoitus oli Kolmas.
Tom lähti kokeilemaan vauhtiaan,
Ruotsin, Oskarshamniin MM-kisoihin. Kartturiksi hän sai ystävämme
Dan ”Poppe” Pihlström, joka oli ollut
veneen edellisen omistajan Dennis
Westerholmin kartturi, joten vene oli
tuttu. Siellä he suoriutuivat loistavasti, vaikka heillä oli teknisiä ongelmia
ja joutuivat keskeyttämään viimeisen
MM-osakilpailun, kolmesta, he ajoivat
hienosti MM-kahdeksanneksi.
Benjamin siirtyi välillä ajamaan rataluokkaa GT15, jossa hän kolmen SMosakilpailun jälkeen saavutti SM-HOPEAA.
Tom & Samuli sekä Rolf & Marko kävivät Kotkan meripäivillä, pokkaamassa
taas voittopokaalit, samalla kun Benjamin osallistui GT-15 luokan Maailman Mestaruuskisoihin Imatralla.
Valitettavasti hän joutui, ilman omaa
syyttä kolarin, toisessa erässä ja hän
ei voinnut ajaa kolme viimeistä erää.
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Loppusijoitus
kuudestoista
oli kuitenkin
loistava saavutus
Benjaminin
ensimmäisessä
MM-kisoissa.
Hän selviytyi
ﬁnaaliin mikä
oli hänelle jo
voitto kovatasoisessa kisassa.

Siitä taas TG-Special Cupin kisoihin,
jossa Benjamin, Kitöön SM-kisoissa
sijoittui neljänneksi.
Norrkullassa hän oli taas neljäs ja
Kabbölessä kolmas. Koska hän ei
voinnut osallistu Cupin viimeiseen,
Svartbäck Paviljongen Raceen, kun oli
samaan aikaan Imatralla osallistumassa Offshore SM:n viimeisiin kahteen
kilpailuihin, hän sijoittui TG-Cupissa
kokonaispisteissä neljänneksi.
Imatralla, Saimaalla, Offshore kisoissa, Dragon Team otti taas kaikilla kolmella veneillään Voitot kotiin.
Benjaminin kanssa ajoi Imatran kaksi
kisaa Nicolaus Laine, kun Tobias Nevalainen oli ulkomailla, mutta sehän ei
tahtia haitannut, suvereenit voitot molemmista kisoista.
Uppsalaan päätettin, loistavan kauden
päätteeksi lähteä kaikilla 3:lla Off veneillämme. Perjantaina harjoituksissa
keli oli peilityyni, mutta lauantain 12.9
kisoissa tuuli yltyi kovaksi ja puhalsi

parhaimmillaan 10m/sek.
Dragon Teamin miehistö ylitti kaikki
odotukset ja kaikki kolme venettä ylsi
palkintopallille.
Kisoissa oli mukana peräti 70 venekuntaa!
Off 3B luokassa kisattiin Pohjoismaisesta Mestaruudesta, Tom / Samuli
Vuorihovi, B-7, ajoivat aivan loistavalla ajoillaan PM-HOPEALLE! Jättäen
Maailman Mestarit, Veronica Olderin / Kristina Coleman kolmanneksi!
Voittoon ajoin Ruotsalaiset Fredrik
Groth-Fyrö / Hanna Thoren.
Luokassa V150 Rolf Hägglund / Marko
Keränen, Z-71, ajoivat myös loistavasti
KOLMANNEKSI. Heidän edellä olivat,
Ulf Brändström / Linus Hjelte ja David
Hansson / Fredrik Vallström.
Luokassa V50 Tobias Nevalainen /
Benjamin Vuorihovi, J-5, ajoivat suvereenisesti kovassa kelissä VOITTOON,
13 sek. erolla kakkoseen. Luokkaan otti
osaa 7 venekuntaa. Joten he suoriutuivat kaudesta 2015 Voittamattomana!!
Mukana kisoissa oli peräti 6 Suomalaista venekuntaa! Jonas Gustafsson
/ Joakim Blomqvist, B-4, sijoittuivat

seitsemänneksi PM-kisassa. Off 3C
luokan voittoon ajoi Ruotsin Micke &
Marie Bengtsson, toiseksi ajoivat Norjan Jan-Trygve Braaten Ruotsalaisen
kartturinsa, Linnea Carlssonin kanssa.
Suomalaiset Marcus Johnsson / Jussi
Myllymäki olivat kolmansia ja Niclas
Hallgren Ruotsalaisen kartturin, Joakim Ingemarssonin kanssa nejänsiä.
Dragon Teamin saldo kaudelta 2015;
Suomen Mestaruus kaikilla kolmella
Offshore veneillä. Sekä Rolf & Marko
PM-Kultaa, Tom & Samuli PM-Hopeaa. Rataluokissa Benjamin, Hopeaa
luokassa GT15 sekä neljäs sija TGSpecial Cupin, niin SM;ssä kuin koko
Cupissa. Sekä hienot MM-kisa saavutukset ja Uppsalan loistosuoritus.
Paremmin ei olisi kausi voinnut mennä.
Haluamme KIITTÄÄ KAIKKIA meidän YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME, ilman Teitä tämä ei olisi ollut
mahdollista!
Onnea vielä Teamin kaikille kuljettajille ja karttureille!
Ensi vuonna nähdään taas radalla!
Teksti:
Jaije Hägglund
Kuvat:
Jaije Hägglund/
Heimo Hellsten /
Petteri Mussalo
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Max Blombergin toinen kausi GT30 luokassa
SM-kausi alkoi Förbyssä 27-28.6. Tätä
ennen olimme tehneet melko isojakin
muutoksia veneeseen ja ajettu aika
paljon testiä. Kun vertasimme kierrosaikoja edelliskauteen niin kilpailukykymme näytti varsin lupaavalta.
Aika-ajot meni kuitenkin pieleen kun
moottori ei jostain syystä ”herännyt”

Heti seuraavana viikonloppuna ohjelmassa oli kauden kolmas ja viimeinen
SM kilpailu Hirvensalmella. Tällä kertaa aika-ajot meni todellakin pieleen
kun moottori sammui aika-ajo kierroksen aikana ja tuloksena oli viimeinen lähtöpaikka. Myöhemmin selvisi
että moottori oli ylikuumentunut mut-

ja sijoitus oli kuudes. Keli oli tässä kilpailussa melko tuulinen ja rata erittäin
lyhyt ja vaativa. Ensimmäinen lähtö
onnistui hyvin mutta jo toisella kierroksella kanssakilpailija menetti hetkeksi veneensä hallinnan kovassa vastatuulessa ja osui Maxiin. Moottorin
vaihteisto, potkuriakseli ja se tärkein
lenkki veteen eli potkuri sai melko pahasti siipeensä. Tästä huolimatta Max
pystyi jatkamaan ja tuli maaliin viidentenä. Yritimme korjata vahingot parhaamme mukaan mutta vene ei enää
käyttäytynyt samalla lailla kun ennen
osumaa. Tuloksena viides sija. Seuraavalle päivälle tehtiin muutama muutos ja tuloksena oli 4 sija kolmannessa
erässä ja myös viimeisessä erässä. Lopputuloksissa kuitenkin viides.

ta syy tähän ei ikinä löytynyt.
Ensimmäinen lähtö kuitenkin onnistui hyvin ja Max oli kolmantena kun
erä keskeytettiin. Uusintalähdössä
Max taisteli itsensä neljänneksi. Toisessa erässä tulos toistui.
Sunnuntai koitti ja kilpailun kolmas
lähtö onnistui loistavasti ja Max ajoi
toisena kun juuri ennen kakkospoijua
kaasupoljin hajosi ja hän joutui keskeyttämään. Neljänteen erään Max
joutui sitten lähtemään viimeisestä
paikasta mutta onnistui nousemaan
lopulta neljänneksi ja sijoittui tässä
kilpailussa viidenneksi.

Ennen Lohjan kilpailua saimme korjattua edellisen kilpailun vahingot
kunnolla ja teimme merkittävän muutoksen veneeseen joka vielä tässä Lohjan kilpailussa oli testattu vain pariin
otteeseen. Aika-ajot ei mennyt nytkään
nappiin, neljäs. Erätulokset paranivat
kuitenkin ja olivat 3-4-3-4 ja kokonaistuloksissa Max oli neljäs. Veneen
suorituskyky oli kuitenkin parantunut
ja olimme tyytyväisiä tämän kilpailun
tulokseen.
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Koko SM kausi oli paketoitu kolmeen
kilpailuun ja ajettu kolmessa viikossa.
Tämä on valitettavan lyhyt aika jos
tarkoituksena on kehittää kalustoa
kilpailujen välissä.
Kauden päätapahtuma, Euroopanmestaruuskilpailut Imatran Vuoksella
alkoi vain 4 päivää edellisen kilpailun
jälkeen, onneksi kalusto oli säilynyt
ehjänä ja saimme ajettua muutama
testi kotiradalla ennen Imatralle lähtöä. Kilpailuun saapui 23 kilpailijaa ja
GT30 luokan lähes kaikki kärkinimet
olivat paikalla. Kun SM kausi ei onnistunut meiltä toivotulla tavalla niin

emme asettaneet kovin korkeat tavoitteet tälle kilpailulle. Kuusitoista kilpailijaa pääsisi mukaan itse kilpailuun
ja tämä olikin ainoa tavoitteemme.
Torstain ensimmäisestä harjoittelusta otettiin kaikki irti, Max kiersi rataa
niin paljon kun aikaa myönnettiin.
Kokeilimme erilaisia ajolinjoja sekä vertailimme
kierrosaikoja
muihin.
Tarkoitus oli tehdä myös
näin toisessa harjoitusjaksossa mutta jo muutaman
kierroksen jälkeen moottorin suojakoppa irtosi ja
upposi! Onneksi saimme
nopeasti uuden kopan
Mercuryn maahantuojan
avustuksella, muuten kilpailu olisi todennäköisesti jäänyt siihen. Aika-ajot
olivat kauden aikana aina
epäonnistuneet, mutta nyt
ne meni hienosti ja tuloksena oli kuudes sija. Myös
karsintaerä meni hyvin,
kolmas sija joka oikeutti
pääsyn mukaan itse kilpailuun.
Perjantaina ajettiin taas harjoitukset
alusta loppuun. Vuoksen virtaava vesi
on todella haastava ja jokainen ajettu
kierros on tärkeä. Ensimmäinen erän
lähtö onnistui hienosti ja jo muutaman kierroksen ja ohituksen jälkeen
Max ajoi kolmantena ja säilytti paikkansa maaliin asti, upea suoritus.
Toiseen erään mentiin jo melko luottavaisin mielin, vene käyttäytyi hyvin
ja nopeuttakin löytyi mukavasti sekä
kolmas lähtöpaikka laiturissa joten
tästä olisi hyvä jatkaa. Tällä kertaa
startti ei sitten onnistunutkaan. Max
oli kuudentena kun tila kakkospoijulla loppui kesken ja hänen oli pakko
väistää välttääkseen kolarin ja ajautui
poijuun. Nolla pistettä tästä erästä. Ei
hyvä loppu muuten todella hienolle
päivälle.
Yön palautumisen ja harjoituksien
jälkeen taisteluinto taas löytyi. Lähtöpaikka oli laiturin häntäpäässä mutta
Max oli päättänyt laittaa kaikki peliin.
Lähtö onnistui ja loistavan ajosuorituksen ja monen ohituksen jälkeen
hän ajoi maaliin kuudentena. Kilpailu radalla oli todella tiukkaa ja ar-

motonta, todisteena siitä mm. veneen
rikkoontunut keula, sen läpäisi toisen
kilpailijan ohjausvarsi ja muutama
kylkiosumakin taisi erän aikana tulla
mutta joka tapauksessa hienosti taisteltu ja upea suoritus.
Erän alussa sattui myös erikoinen tapaus kun toiseksi sijoittunut Vladislav
Pikotkin ajoi ensimmäisellä kierroksella poijun väärältä puolelta mutta
sai juryn päätöksellä kuitenkin täydet
pisteet tästä erästä.
Viimeinen erä ja kuudes lähtöpaikka.
Lähtö onnistui hienosti ja Max nousi
heti avauskierroksella kolmannelle sijalle ja piti pintansa maaliin asti. Lopputuloksissa hän oli neljäs ja toiseksi
paras Suomalainen. Tämä oli hieno
suoritus ottaen huomioon että SM
kisoissa oli pieniä murheita ja emme
niissä onnistuneet.

Faktaruutu
Kuljettaja:
Syntynyt:
Kotipaikka:
Seura:
Tiimi:
Luokka:
Moottori:
Saavutukset:

Facebook:

Max Blomberg
Tammikuu 2000
Sipoo
Porvoon Moottorivenekerho ry.
Sami Seliö Junior Team (Tino Seppälä, Noel Väntti
nen, Saku Rautiainen)
GT30, rataveneluokka 14 vuotta täyttäneille.
Mercury F30EFI
GT30 SM5 / EM 4 2015, SM4 2014,
SJ15 SM1 2014, SM1 2013, SM2 2012, SM2 2011,
SM5 2010
MaxRacing

Tilastopoimintoja vuosilta 2010-2015
Max on ajanut yhteensä 30 SM osakilpailua ja voittanut niistä 7, tullut
toiseksi 7 kertaa, noussut palkintopallille 17 kertaa.
Ajanut yhteensä 116 erää ja voittanut niistä 24, tullut toiseksi 27 kertaa.
Max kävi myös ajamassa Norrkulla loppet (2 lähtöä) kotiyleisön edessä
GT30 veneellä ja osallistui näin kaudella 2015 yhteensä 19 kilpailulähtöön.

Tästä kilpailusta ja varsinkin sen loppuvaiheesta voisi kirjoittaa melko paljonkin mutta lyhyesti kerrottuna Max
nostettiin pronssille kun Sara Pakalén,
joka voitti kilpailun hylättiin loppukatsastuksessa. Sara tiimeineen olivat
tyytymättömiä tähän päätökseen ja
tekivät kilpailun jälkeen vetoomuksen
kansainväliselle kattojärjestölle joka
noin kuukausi myöhemmin käsitteli
tapauksen ja palautti hänelle kilpailun
voiton. Onneksi olkoon Sara! Toiseksi
tuli Puolan Marcin Szymczyk, kolmanneksi Venäjän Vladislav Pikotkin ja
Max oli noin kuukauden verran kolmas kunnes hän putosi takaisin neljännelle sijalle.
EM-kilpailun tulos ylitti kaikki odotukset ja olemme suoritukseen todella
tyytyväisiä. Kaluston saaminen tähän
iskuun on vienyt paljon aikaa ja vaatinut todella paljon työtä, paljon enemmän kun alun perin ajattelimme, mutta That’s Racing!
Kiitos tiimille ja sen kaikille jäsenille
hienoista ja hauskoista hetkistä yhdessä.
Iso kiitos myös kilpailujärjestäjille.
Teksti
Max & Kim
Kuvat: Blomberg
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Motor Mix Racing Team, Tuukka #77, kausi 2015
Formula 4-luokassa on ajettu kaudella
2015 kaikki kilpailut Euroopan mestaruuskisoja lukuun ottamatta Grand
Prix-kisoina eli yksi kilpailu, jossa on
20-25 kierrosta ja kisaviikonloppuun
on sisältynyt aina kaksi kilpailua.
Kausi alkoi Ranskan MM-osakilpailulla toukokuun lopulla. Ennen ensimmäistä kisaa ei tuulisen kevään vuoksi ollut paljoa ajotunteja kertynyt ja
tekniset ongelmat moottorissa olivat
myös vaikeuttaneet harjoittelua. Vii-

meiset harjoitukset Otavassa ja Sipoon
Kalkkirannassa sujuivat kuitenkin
riittävän hyvin, että Tuukka pääsi ajamaan Ranskaan. Kisat 1 ja 2 menivät
kuitenkin hyvin niin että molemmat
kisat Tuukka pääsi ajamaan alusta
loppuun ja sai kisakokemusta 2-pisteradasta ja ison määrän veneitä kanssa
ajamisesta.
Seuraavaksi ajettiin ensimmäiset SMkisat Förbyssä. Förbyn lyhyt sykerörata on aina ollut Lehtosille hankala,
kiihtyvyyttä ei ole tarpeeksi lähdössä ja
tällaisella radalla ohittaminen hyvien
kuskien kanssa ajettaessa on haastavaa. Lisäksi heti Förbyn kisan jälkeen
oli lähtö kohti Italiaa ja vene haluttiin
pitää ehjänä.
Italia oli kisapaikkana ehdottomasti
hienoin missä ollaan ajettu. Brindisinimisen kaupungin satama on yleisöystävällinen paikka ja tapahtuma
oli saanut paikalliselta medialta pal14 KILPAVENEILY

jon huomiota ja yleisöä oli koko kisan
ajan paikalla pilvin pimein. Järjestelyissä olisi ollut toivomisen varaa ja
ehkä pikkuisen F4-luokalta huomiota
vei F2000 MM-osakilpailu, joka tuntui
olevan viikonlopun päätapahtuma. Lisäksi oman mausteensa kisaan toi satama-altaassa kovassa tuulessa ajaminen
eli olosuhteet olivat haastavat. Myös
kisojen ajankohta oli niin myöhäinen,
että aurinko oli niin alhaalla, että oli jo
hämärää sen lisäksi että taivaan rannassa oleva aurinko häikäisi kuljet-

jutilanteessa kierähti Tuukan veneen
yli. Magnus päätyi lopulta oikeinpäin
takaisin veteen, mutta ilman huoltotoimenpiteitä veneen osalta hän ei
selvinnyt ja niinpä Magnuksen kisat
jatkuivat sunnuntaina. Tuukka oli
mukana uusintalähdössä ja sijoitus
siis 2.

tajia koko toisen pitkän suoran ajan.
Ensimmäisen päivän kisa sujui Team
Motor Mixin osalta hyvin ja tuloksena
oli ensimmäinen palkintopallisijoitus
MM-osakilpailuissa. Sunnuntain kisan
sijoitus oli neljäs.

nosti Masaa, kunnes Masa spinnasi
radan hankalalla alapoijulla ja Tuukka
pääsi ohi ja ajoi sitten loppukisan varmassa johdossa ruutulipulle asti. Sunnuntaina Tuukka vei paalupaikan ja
johti kisaa alusta loppuun. Imatralla
varmistui SM-hopea ja tuli PM-kulta.

Seuraavana oli vuorossa taas vaihteeksi SM-osakilpailu, tällä kertaa Lohja.
Sää oli sateinen, mikä varmasti verotti
katsojia ja F4-veneitä oli paikalla taas
vain neljä ja homma meni peräkanaa ajamiseksi. Pientä mielenkiintoa
oli kuitenkin lauantain kisassa, jossa
Tuukka painosti Magnusta koko kisan
ajan. Sunnuntaina tilanne näiden kuskien kesken oli päinvastainen ja Tuukka meni menojaan. Sijoitukset 4. ja 3.
Hirvensalmen kotikisassa lopputulos
oli jo vähän parempi eli molempien
kisojen sijoitus oli 2. Hirvensalmella
”vauhtia ja vaarallisia tilanteita” osuudesta huolehtivat parivaljakko Magnus ja Tuukka, kun Magnus lauantain
kisan ensimmäisellä kierroksella poi-

Imatralla ajettiin viimeinen SM-osakilpailu ja pohjoismaiden mestaruuskilpailu. Lauantain kisan paalupaikan
nappasi Masa Manninen. Tuukka pai-

Nottingham, Englanti.
Nottinghamissa sattui ja tapahtui.
Pelkästään F4-luokassa oli yhteensä
viisi kaatoa ja spinnauksia ja kolareitakin jonkun verran.
Lauantain kilpailun ensimmäisellä
kierroksella kääntöpoijun jälkeisellä suoralla Tuukka ja Anton antoivat
näyttävän lentonäytöksen. Molemmat
halusivat ehtiä seuraavalle poijulle
ensimmäisenä ja veneiden joutuessa
liian lähelle toisiaan ne lennähtivät
yhdessä korkealle ilmaan. Kuljettajat
selvisivät säikähdyksellä ja veneetkin
saatiin korjattua ajokuntoiseksi seuraavan päivän kilpailuun. Sunnuntain

kilpailussa Tuukan sijoitus oli loppujen lopuksi toinen MM-sarjaa johtavan
Italian Alberto Comparaton jälkeen.
Torun, Puola.
Puolassa ajettiin 4-eräinen euroopan
mestaruuskilpailu. Aika-ajot menivät
Tuukan osalta nappiin ja ensimmäiseen erään päästiin lähtemään paalupaikalta. Lähtö onnistui hyvin ja
Tuukka ajoi johdossa koko erän ajan.
Ainoan haasteen erässä antoi Puolan Dankowski, joka ei suostunut antamaan tilaa kierroksella ohittavalle
veneellä vaan törttöili edessä kolmen
kierroksen ajan. Tällaista käytöstä näkee valitettavan usein kansainvälisissä
kisoissa ja se aiheuttaa turhia vaaratilanteita radalla.
Toiseen erään Tuukka lähti paalulta,
mutta Juho-Matti Manninen sai hyvän
lähdön ja pääsi Tuukasta jo ensimmäisellä poijulla ohi. Seuraavan kääntöpoijun ajovirheen takia lähes kaikki
veneet pääsivät Tuukasta ohi ja haastetta riitti loppuerään. Lopputulos oli 5.
Kolmas erä oli sitten todellinen epäonnen erä, lähtösuoralla Tuukka ﬂippasi
Sveitsin Ronny Mathysin kanssa ja erä
oli sitten siinä.
Neljänteen erään vene saatiin kuntoon

ja Tuukan lähtöpaikka oli 13/13. Neljä
venettä oli tähän mennessä pudonnut
jo kokonaan pois kisasta. Lopputuloksena hyvän ajon ja hienojen ohitusten
jälkeen oli 4. sija. Koko kisan lopullinen sijoitus oli 4.

Eurooppaa.
Periksi ei anneta - ikinä.
Teksti ja Kuvat: Pirjo Lehtonen

Toivottavasti Puolan kokemuksista on
hyötyä jatkossa, sekä virheistä oppiminen että ohittaminen kisassa, missä on
paljon veneitä.
Puolassa voiton vei tiimissä toista kisaansa ajanut Juho-Matti Manninen ja
toiseksi tuli Magnus Sederholm. Latvialaisen kolmanneksi ajaneen Nikita
Lijcsin jälkeen sijat neljä ja viisi olivat
taas suomalaisten hallussa eli neljäs
oli Tuukka ja viides Kalle Viippo.
Düren, Saksa
Tässä vaiheessa kun tätä tekstiä kirjoittelen on viikko aikaa viimeiseen
MM-osakilpailuun. Edelleen tavoitteena on MM-mitali, mutta pian näemme
kuinka sen kanssa käy.
Kausi on ollut todella raskas, mutta
antoisa kaikkine kisoineen ja viiden
viikonlopun kisaputkineen, odotan
kuitenkin jo mielenkiinnolla ensi kautta. Lisäksi on ollut hienoa saada tutustua kuljettajiin ja tiimeihin eri puolelta
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TG-Special Cup 2015
Tänäkin vuonna saimme kokea vauhtia ja näyttäviä kilpailuja kun TG-Special Cup kuljettajat antoivat parastaan
kauden 2015 kilpailuissa. Kesän aikana ajettiin viisi osakilpailua Kalkkiranta, Kitö, Norrkulla, Kabböle ja
Paviljongen Race Porvoon saaristossa.
Kilpailujen tuloksien pohjalta kruunattiin TG-Special Cup kauden 2015
Mestariksi #99 Ted Sandström. Kesällä ajettiin myös luokan historian
ensimmäisestä Suomenmestaruudesta. Luokan Suomen Mestaruus ratkesi kerrasta poikki menetelmällä, joka
ajettiin Kitö-ajojen 60-vuotis juhlakilpailun yhteydessä. Suomen Mestariksi
ajoi #36 Mats Lundmark.

kesken. Tilanne kuitenkin muuttui
muutaman ajetun kierroksen jälkeen
ja #99 Ted Sandström otti kärkipaikan. Hyvään vauhtiin oli päässyt
myös #77 Kim Bergström , joka ajoi
miltei koko kisan toisella paikalla.
Kimin hyvä kisa kuitenkin kuihtui
kasaan ajovirheeseen veneen leikattua suoralla ja täten tippui sijoituksissa neljänneksi päästäen ohitseen
#36 Mats Lundmarkin ja #7 Benjamin Vuorihovin. Kilpailun voittoon
ajoi #99 Ted Sandström. Kakkoseksi kaasutteli #36 Mats Lundmark ja
kolmanneksi #7 Benjamin Vuorihovi.

Säät suosi kilpailuja ja saimmekin ajaa
hyvissä olosuhteissa koko kauden. Paikalla oli paljon yleisöä ja saimme myös
nauttia TV-kameroiden läsnäolosta
useammassa kilpailussa. Viimeistään
nyt on käynyt kaikille selväksi että kyläkisat ja niiden yhteydessä ajettavat
Cup luokat ovat ainutlaatuinen asetelma sekä mitä parhain mahdollisuus
tutustua ja aloittaa kilpaveneily. Huhut kertovatkin että eri luokista kuljettajia on siirtymässä kansallisiin ja
kansainvälisiin luokkiin ensikaudeksi.

Kauden toinen kilpailu ajettiin Kitöajojen 60-vuotis juhlakilpailun yhteydessä. Nyt kyseessä oli myös luokan
SM-lähtö. Paikalla oli 10 venekuntaa
taistelemassa TG-Special Cup SMtittelistä. Mukaan oli vakio kuljettajien lisäksi myös vanhoja Maailman- ja
Suomenmestareita kansainvälisistä
rataveneluokista sekä ulkomaalainen
kilpailija. Kilpailun voittoon ja Suomenmestariksi ajoi #36 Mats Lundmark ennen #99 Ted Sandströmiä.
Pronssille kaasutteli #77 Kim Bergström käyden tiukkaa kisaa #7 Benjamin Vuorihovin kanssa läpi koko
kilpailun. Keskeytyksiä oli useampi
ja yksi huono-onnisimmista oli #25
Alexander Lindèn , joka harmillisesti sai teknisiä murheita juuri ennen
lähtöä. Kitö-ajoissa oli ennätykselliset 104 osallistujaa eri luokissa ja
yleisöä epävirallisten laskelmien mu-

Kalkkiranta:
Kausi lähti liikkeelle Kesäkuun alussa
Kalkkirannan osakilpailulla ja alussa
nähtiinkin pienoinen yllätys kun #38
Jan Bergström ampaisi kärkeen -70
luvun Terhi moottorilla. Tämä synnytti jo pientä kuhinaa rannalla katsojien
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Kitö-ajot:

kaan päälle 2000 silmäparia.
Tulostaulukko SM-Kilpailu:
1.
#36 Mats Lundmark
2.
#99 Ted Sandström
3.
#77 Kim Bergström
4.
#7 Benjamin Vuorihovi
5.
#2 Joachim Brunila
6.
#37 Mantas Kucinavicius
7.
#38 Jim Tackman DNF
8.
#33 Mats Bergström DNF
9.
#6 Dan Lundmark DNF
10.
#25 Alexander Lindèn DNS
Seasong-Travels Norrkullaloppet:
Kauden kolmas kilpailu ajettiin Norrkulla saaren edustalla. Cupin osalta
kyseinen kilpailu oli kauden puolivälissä ja pisteiden osalta ratkaisevassa
roolissa. Viimeistän nyt oli päästävä
mukaan sijoituksille mikäli mieli taistella Cupin voitosta. Nyt rata oli lyhyt
ja erilainen edeltäviin kilpailuihin, jossa mukana oikealle kääntyvä mutka.
Kilpailun vaarallisemmasta tilanteesta
vastasi #33 Mats Bergström sekä #36
Mats Lundmark, jotka ohitustilanteessa kolaroivat ja aiheutti #33 Mats
Bergströmin veneen korkean ilmalennon yli #36 Mats Lundmarkin veneen
kannen. Tilanteesta selvittiin kuitenkin säikähdyksellä ja pienillä materiaali vahingoilla. Kisan voittoon ajoi
#99 Ted Sandström ennen #36 Mats
Lundmarkia. Kolmanneksi kaasutteli #25 Alexander Lindèn , joka oli nyt
löytänyt uuden vauhdin veneelleen.
Neljänneksi ajoi #7 Benjamin Vuorihovi ennen #77 Kim Bergströmiä.

Kabböle:

SSS Paviljongen Race:

Kabbölen kisassa ajettiin 50-vuotis
juhlakilpailu ja paikalla oli mukavasti
osallistujia sekä yleisöä. Valitettavasti
tekniset murheet ja muut esteet olivat
usean TG-Special Cup kilpailijan harmina ja paikalle oli saapunut vain neljä
venettä. Kilpailun voittajaksi ajoi #99
Ted Sandström ja toiseksi #25 Alexander Lindèn. Kolmanneksi sijoittui #7
Benjamin Vuorihovi. Tämä tarkoitti että #99 Ted Sandström oli ennen
kauden viimeistä kilpailua varmistanut TG-Special Cupin voiton.

Kauden päätös ajettiin Elokuun lopussa Porvoon saaristossa. Sää oli jälleen
kerran mitä parhain. Kuljettaja joukosta oli poissa #7 Benjamin Vuorihovi, joki oli ansiokkaasti samanaikaisesti kilpailemassa Offshore kilpailussa.
Kilpailuun mentäessä oli jo #99 Ted
Sandström varmistanut Mestaruuden, mutta toisesta sijasta käytiin vielä
kova kamppailu. Rataa oli muutettu
aikaisempaan vuoteen verrattuna ja
se toi jälleen mukavan piristyksen kuljettajille sekä katsojille. Kisan voittoon
kaasutteli # 99 Ted Sandström ja toiseksi ajoi #36 Mats Lundmark varmistaen Cup hopean. Kolmanneksi ajoi

#25 Alexander Lindèn , joka samalla
varmisti itsellensä Cup pronssi sijan.
TG Special Cup 2015 lopputulokset:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

#99 Ted Sandström 60 pts.
#36 Mats Lundmark 51 pts.
#25 Alexander Lindèn 37 pts.
#7 Benjamin Vuorihovi 36 pts.
#77 Kim Bergström 32 pts.
#38 Jan Bergström 11 pts
#33 Mats Bergström 10 pts
#2 Joachim Brunila 6 pts.
#37 Mantas Kucinavicius 5 pts.

Teksti: Jan Bergström
Kuvat: Jussi Alanko / Jaije Hägglund
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A-85 Billman / Lunden VM BRONS i 3A
VM Oskarshamn
Uppladdningen till VM var inte direkt optimal. Ny navigatör för året,
ett växelhus som inte funkade riktigt.
2 veckor innan VM gjorde vi ett första
test, försökte hitta lite topp fart mm.
Men nåt stämde inte riktigt, båten gick
inte som ja ville!
Veckan som gick blev de klia sig lite i
skallen. Fredag kväll ut för mera tester, gjort lite ändringar på botten. Inget funka!
Lördag kväll, sitter i Niklas Mohells
verkstad å diskuterar, klockan är nu
20.00 på kvällen! Då tar vi beslutet
att vi ska bygga om växlhuset, sagt och
gjort. Järnet ut till verkstan, skicka ner
huset in till Niklas som sätter igång direkt. Blev sent den natten, nytt test på
söndag förmiddag, knappt så färgen va
torr, nu va vi på banan igen!
Började plocka ihop alla grejer som
skulle med, senare kom Emma och allt
ﬂöt på..klart!
Måndag. Resan ner börjar..nere på
eftermiddagen, strålande väder och
varmt.
Tisdag. Ner till depån. Inskrivning
och besiktningen..gick så där.Visar sig
att vindavvisaren håller inte rätt mått.
Så de va bara gilla läget, och börja bygga om,sen blev den godkänd!
Senare på eftermiddagen ﬁck vi åka
ribb ut och titta lite på banan..
Onsdag. Raceday 1, nervöst som
tusan, propeller val? Tog den vi körde
testerna med.
Ut mot start..nervöst mycke tankar
som for runt...ﬁck en urusel start kom
iväg nästan sist av alla..kände direkt
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att de va helt fel propeller val men vi
kämpade oss upp till en 7-8plats i mål..
inte helt nöjd.kollade över båten lite..
allt satt där de skulle mm.
Torsdag.raceday 2, fortfarande lika
nervöst. Samtal på morgonen med
Christian Jansson om propeller val.
Ut mot start igen, lite mindre nervöst
nu.masterbåten vänder upp, och vi
hugger direkt. 2av dom engelska båtarna försöker stänga in oss, men vi
trycker oss imellan, vi rundar den yttre rundningen som 6-7 båt..körning
stämmer bättre nu..vi hittar ett bra
tempo..in i hamnen som 5e båt, ut ur
hamnen lyckas vi köra om upp till en
4e plats, nu är siktet inställt på 3e platsen! Johan och Eva har bra fart i båten,
Emma peppar på så nästan mina öron
blöder ha ha (ett tag ville ja säga.. Va
tyst ja försöker köra båt) vi jagar på så
mycke de bara går, sen i den inre rundningen i hamnen ﬁck vi våran chans.
nöp tajt på bojen, och vi var om!! Sen
höll vi 3e platsen in i mål..vilken känsla!! Sen blev det pris utdelning..nervöst igen! Nu ville dom att man skulle
prata engelska..ﬁck väl ur mig några
rader..
Lördag raceday 3. Ett nytt samtal
till Jansson..blev inte direkt klokare!
Vandra runt i depån som en ur höna..
nervöst..mycke stod på spel..en pall
plats på VM..nu gällde de å välja rätt.
Torsdag proppen hade inte toppfart..
den ja funderade på och åka..lite sämre ax, men bättre på topp. Bestämde
mig precis innan vi skulle lägga i.
Masterbåten rundar upp..kör sam-

ma taktik som race 2, men nu blev vi
blockade av engelskbåtarna, då växte hornen! De blev tight racing till 1a
rundningen..vi kom in på första varvet
som 5a in i hamnen, nöp böj, kom ur
som 4a..planterade ner gas pedalen..
nu skulle köras båt! Sagt å gjort. Vi tog
oss upp till en 3e plats. Vi hade en rolig/hård ﬁght med Jack i 2varv, till slut
så kom vi om på vägen in i hamnen...
Nu hade vi bara William Söderlind
framför oss, vi jagade så mycke de bara
gick, men vi kom inte ikapp. Kom i mål
på en 2a plats! Och 3e platsen i VM var
ett faktum..kan erkänna att de kom lite
glädje tårar bakom glasögon på väg in
mot upptagning.
Summering av VM: den personen som
gjorde så att vi tog medalj är en tjej
som heter Emma Lunde’n..hon pushade på hela tiden..ﬁck aldrig en lugn
stund i båten.. Hennes vinnarskalle
smittade av sig och ja vågade verkligen
trampa ner pedalen.
Sen måste ja tacka min stora syster
Marie Sundström som tog hand om
markservicen..frukost lunch middag,
samt såg till att mina barn Livia och
Liam ﬁck se sin pappa och Emma köra
båt.
Tack till alla runt omkring oss för en
super trevlig vecka i Oskarshamn!
Sen till sist..grattis till VM guldet William och Marcus...de är dom helt klart
värda, vilken körning alla 3 race.
Tack för ordet..
Billman/Lunden A-85
Bild: Jesper Zander

Porvoo

Kalkkiranta
Helsinki

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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KaMK 50-Vuotta Race 2015
KaMK (Kabböle MotorbåtsKlubb) perustettin vuonna 1965, joten tänä vuonna kerho vietti 50-vuotis juhlansa. 22
päivänä elokuuta kilpailtiin vuotuisessa
KaMK-Racessa Kabbölen selällä.

rantaan ennen veneen uppoamista.

Nyholm TG-Specialilla.

Luokassa käyttöveneet alle 15 hevosvoiman koneella voiton vei Oskar
Gustafsson valkoisella kumiveneellä,

Alle 50 hevosvoiman luokassa Tobias
Nevalainen voitti mustalla TG-specialillaan, toiseksi sijoittui Thomas
Holmström Argollaan ja kolmannen
sijan voitti Alex Kurki Bella arrowilla.
Alle 75 hevosvoimaisten käyttövene
luokassa ainoastaan Henrik Strand
selviytyi maaliin saakka.

Aurinkoinen sää houkutti runsaasti kilpailijoita paikalle ottamaan mittaa toisistaan, luokissa alkaen viidestä
hevosvoimaista ja päättyen yli sataan
hevosvoimaan. Parhaimmillaan vauhtia oli lähellä, ellei jopa yli, 70 solmua,
joten vauhtia ja vaarallisia tilanteita
riitti. Tänä vuonna selvittiin ilman kaatumisia, vaikka olikin lähellä luokassa
urheiluveneet alle 25 hevosvoimaisilla
moottoreilla, missä Tony Rosenström
oli kaataa sinistä T400-venettään ajaessaan takaa Thomas Holmströmin
yli 50-solmun vauhdissa. Taisivat jopa
kuuluttajamme Juha Veijonen ja BrittLis Sederholm ehtiä kuuluttaa tilannetta kaadoksi, mutta vesipilven laskettua
Tonyn veneen ympäriltä ilmeni kuitenkin että vene on oikein päin ja moottori
käynnissä, joten Tony pääsi jatkamaan
kilpailuaan varmistaen toisen sijan luokassa.
Kilpailupäivä Pernajan saaristossa
aloitettiin perinteisesti alle 5-hevosvoimaisten luokalla. Järjestäjien iloksi
oli vanhojen tuttujen lisäksi osanottajien joukossa uusia nuoria kilpailijoita.
Luokkaan osallistui neljä venettä, joista
parhaimman vauhdin oli saanut Elmer
Skogster mustalla Speedrace-venellään.
Toiseksi tuli Olle Åberg Mini Busterilla.
Kolmanneksi maaliin kurvasi Jonathan
Nyman valkoisella Speedrace-veneellä.
Sebastian Sederholmia joka osallistui
Hydro tyyppisellä veneellä 60-luvulta
ei onni suosinut. Vanhaan vaneriveneeseen oli tullut reikä toiseen ponttooniin
jonka takia Sederholm joutui jättämään
kilpailun kesken jo lähtösuoralla ja ajaa
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toisena maaliin tuli Peter Ferm Kellokoski Nigeriallaan. Kolmanneksi sijoittui Ville Kukkonen Terhillään.
15 hevosvoimaisia urheiluveineitä
ei ollut kuin yksi, tätä TG- Specialia
ohjasi Rasmus Gustafsson hienosti
voittajana maaliin.
Käyttöveneluokassa alle 25 hevosvoiman moottoreilla voittopokaalin kuittasi itselleen Erik Fagerroos
keltaisella Marino Swingillä ennen
Joakim Roehrin ja Jonathan Nymanin, myös he Swingeillä.
Seuraavassa luokassa alkoi jo olla
kilpailun makua, kun Thomas
Holmström, Bengt Nyholm ja Tony
Rosenström ottivat mittaa toisistaan 25 hevosvoimaisilla urheiluveneillään. Voiton pokkasi 3Coffshoreluokan maailmanmestari
Thomas Holmström Argo Catilla
ennen Tony Rosenströmin Stopperilla. Kolmanneksi sijoittui Bengt

Topi Termonen

Alle 75 hevosvoimaisten urheiluveneiden luokassa oli ilmoittautuneita jopa
12 venettä!! Josta viisi oli katamaraani-tyyppisiä. Tämä tiesi kovaa kilpailua, ja järjestäjien keskuudessa oli
jäänitys käsin kosketeltava. ”Nyt tulee
kyllä kaato” kuului katsojien joukosta
hetki ennen lähtöä. Ennakkosuosikkeina olivat Heikki Salokoivu vihreällä
Finnsport F4-veneellään, Topi Termonen keltaisella TG 5000 xr:lään ja
Sebastian Sundvik Argo 16:lla. Näiden
herrojen vauhti nähtiin jo Kitössä ja
Norrkullassa. Mukana oli myös Markus Hällsten keltaisella Argocat 15:lla,
Karl Fazer TG 5000xr:llä, Thomas
Sjöström Argocat 15:lla, Tobias Nevalainen TG-Specialilla, Magnus Sederholm F4 Molgaardilla, Sami Pylkkö
Argo 16:lla, Teemu Majuri Merinyylillä sekä Thomas Holmström ja Bertel
Åberg jotka teknisten murheiden takia
ei päässeet itse kilpailulähtöön Argoillaan. Kovan kilpailun jälkeen Heikki
Salokoivu onnistui viimeisellä kierroksella ohittamaan Topi Termosen ottaen voiton, toiseksi tuli Topi ja kolmanneksi Magnus Sederholm.
Alle 100 hevosvoiman luokassa nähtiin miltei samoja veneitä kuin luokassa aiemmin, muutama oli jäänyt pois
ja muutama tullut lisää. Myös tämän
luokan voitto meni Heikki Salokoivul-

le, Hopea Topi Termoselle ja Pronssi
Sebastian Sundvikille.
Yli sadan hevosvoiman luokassa voiton vei Rolf Hägglund / Marko Keränen Tintorerallaan ennen Olli Lempistä Argo Catilla.
TG-Special Cupin voittoon ajoi Ted
Sandström, toiseksi sijoittui Alexander Linden ja kolmanneksi Benjamin
Vuorihovi.
Marino Swing Cupin voittoon ajoi
Charlie Estlander ennen Max Malmberg ja Sebastian Remy.

Olle Åberg ja Jonathan Nyman

Lopuksi kiitämme kaikkia jotka olivat mukana auttamassa. Melkein
koko kylän nuoriso oli tavalla tai toisella mukana
järjestelyissä, joko laskemassa kierroksia laiturilla, auttamassa palkintojen jaossa, tai myymässä
arpoja. Toivomme näkevämme samat vanhat ja
myös uusia innokkaita
ensi vuonna kilpailupaikalla.
Hyvää syksyä
toivottaa
KaMK- Porukka

Peter Ferm

Kuvat: Urho Ilmonen / Jaije Hägglund

Magnys Sederholm

Tobias Nevalainen

Rolf Hägglund ja Marko Keränen
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LukuRacing Team kausi 2015
Syksyllä 2014 laitoin vanhan puuveneeni myyntiin ja aloin etsiä uutta
venettä itselleni F4-luokkaan. ”Fläskpaddan” (suomennettuna Läskikonna) oli palvellut hyvin testipenkkinä
missä testattiin kaikenlaisia viritelmiä
mitä päähän saattoi tulla. Siitä ei vaan
tahtonut tulla mitään, vene oli 65 kiloa
ylipainoinen.
Sillä veneellä ei mennyt viikkoakaan
että ei oltaisi tehty yhtäkään muutosta.
Joko moottoria siirreltiin, listoja nikkaroitiin tai potkuria hakattiin. Joskus
tultiin kisoihin niin että joku muutos
oli tehty mutta ei testattu ja opittiin
paljon mikä muutos vaikuttaa mihin ja
miten.
Paras esimerkki oli kuin päätettiin veneen vanhan omistajan ja mekaanikkoni, Basse Åströmin kanssa, lyhentää
venettä 30 cm kun ei keksitty mitään
muuta muutosta tehdä veneelle. En
ehtinyt ajamaan ennen Förbyn kisoja, ja tietenkin kaadoin veneen siellä
kun sillä ei enää pystynyt kääntämään.
Veneestä ei koskaan tullut yhtä varma
ajaa kun se oli ennen muutosta.
Kuten aiemmin mainitsin, hankin
uuden (13 vuotta vanhan) veneen itselleni loppukesällä. Päädyin Toffe
Erikssonin talliin ihmettelemään hänen vanhaa Mölgaardia. Hierottiin
vähän kauppoja, sovittiin hinnasta, ja
kannettiin vene ulos. Samana syksynä ajoin paljon kierroksia radalla ja
testattiin vähän sitä sun tätä. Muistaakseni uusi vene oli kolme sekuntia
nopeampi kuin edellinen vene vain
vaihtamalla moottoria. Syksyn edetessä taisi tippua vielä pari sekuntia pois
testien seurauksena.
Keväällä jäiden sulattua ruvettiin taas
testaamaan. Ennen ensimmäistä kilpailua oli yli 500 kierrosta testiradalla
ja usea lähtökiihdytys ajettu. Ensimmäinen kisa ajettiin Förbyssä ja tiesin että kanssakilpailijat ovat todella
nopeita, onnistuin omasta mielestä
kuitenkin aika hyvin, koska lauantaina olin neljäs ja sunnuntaina jopa kolmas, sain ensimmäistä kertaa ajaa
kunnon kilpailua uudella veneelläni,
Tuukka Lehtosen hiillostaessa perässä
molemmat kaksi GP:tä.
Seuraavaksi ajettiin Lohjalla, missä
sain taas ajaa kivenkovaa kilpailua
Tuukan kanssa lauantaina, sijoittuen
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kolmanneksi. Sunnuntaina ei mennyt
yhtä hyvin, jouduin keskeyttämään hajonneen polttoainepumpun seurauksena. Välineurheiluhan tämä on, ei voi
mitään.
Hirvensalmella sattui ja tapahtui. Sain
hyvän lähdön ja ampaisin nopeimpien veneiden seassa ensimmäisille
poijuille, olimme taas Tuukan kanssa tiukassa kilpailussa missä Tuukka
oli ulkopuolella ja minä sisäpuolella. Olimme aivan vierekkäin oikealle
kääntyvässä mutkassa kun Tuukan,
Motor mix vene kääntyi minun venettä
tiukemmin jonka seurauksena ponttoonimme osuivat yhteen ja ”rollasin”
Tuukan yli. Selvisimme siitä säikähdyksellä ja Tuukka pääsi jopa ajamaan
erän loppuun. Minä taas en, moottori
oli ottanut vettä yhteen sylintereistä ja
ei tahtonyt pyöriä enää. Illalla saatiin
moottori käyntiin, paikattiin veneen
suurimmat kolhut ja sunnuntain kilpailulähdössä olin taas mukana sijoittuen kolmanneksi.
Viimeinen SM-osakilpailu ajettiin
Imatran Vuoksessa, missä oli samalla GT-30 luokan EM-kisat ja GT-15
luokan MM-kisat. Meillä F4-luokassa
oli PM-sarjan osakilpailu, joka nähtävästi jäi ainoaksi PM-kilpailuksi tänä
vuonna. Kilpailut onnistuivat ilman
suurempaa dramatiikkaa ja sijoituin
lauantain GP-erässä neljänneksi ja
sunnuntaina toiseksi, sijoittuen näin
SM-sarjassa neljänneksi ja PM-sarjassa jopa toiseksi.
EM-kilpailut Puolassa
Kun vielä kolme viikkoa ennen kisoja
ei kuulunut mitään siitä, järjestetäänkö EM:ää ollenkaan, olin jo hiljaisuu-

dessa haudannut ajatuksen lähteä
minnekään enää. Muistaakseni noin
kaksi viikkoa ennen kisamatkan alkua
Basse soitti kertomaan että kilpailukutsu on julkaistu. Samassa puhelussa
päätettiin että mennään kahdella ehdolla. 1) Jos saadaan budjetti kasaan,
2) Jos työt antavat periksi näin lyhyellä varoitusajalla. Kun nämä kaksi
saatiin hoidettu, mikä tapahtui yllättävän helposti, tehtiin yksi rykäisy vielä
ja testattiin muutama uusi asia ennen
matkallelähtöä. Matkalle tuli mukaan
Patte Sundbäck joka oli ollut mukana
mekaanikkona Basselle tämän ajaessa
S-850 luokassa.
Lauantaiaamu alkoi varhaisella ohjaajakokouksella seurattuna harjoituksilla. Huomattiin että ei ainakaan olla
hitaimpia, mutta että kärkiporukka
oli minua vähän nopeampia. Ennen
aika-ajoja missä kaikki ajavat samaan
aikaan tehtiin muutama pieni säätö ja
ajettiin tunnin mittaisessa aika-ajossa
kuudennelle sijalle. Tuumailtiin että
jos loppusijoitus pyörii siinä kahdeksan parhaan joukossa ovat nämä kilpailut onnistuneet erittäin hyvin.
Ensimmäisessä erässä ajoin parin veneen ohi lähtösuoralla, mutta ensimmäisellä poijulla kaksi muuta venettä
pääsivät ohitseni hässäkän vallitessa.
Sijoituin kuudenneksi, aivan kuten
aika-ajoissa ja olimme siihen todella
tyytyväisiä.
Toiseen erään mentäessä oli tavoitteena ajaa varma erä ja pitää kuudes sija.
Näin ei aivan käynyt, sain erinomaisen
lähdön ja pääsin muutaman veneen
ohi jo lähtösuoralla, ajoin niin varmasti kuin mahdollista jotta sijoitus pysyisi. Maaliin tulin KOLMANTENA!!
Päivän päätteeksi syötiin hyvää pizza

ja käytiin päivän tapahtumat läpi. Patte esitteli minulle taktiikan: Aja ensimmäiselle poijulle ekana niin
on helpompi pärjätä. Nauroimme asialle ja mentiin
nukkumaan.
Sunnuntaina oli tuuli yltynyt hieman, tuulen suunta
oli suoraan lähtösuoraa pitkin laiturille päin. Päivän
ensimmäisessä
lähdössa
kaksi venettä ajoivat takakautta ympäri tuulisella
suoralla jonka seurauksena
tuli uusintalähtö. Huomasin
saman tien laiturista lähtiessä että lähtö onnistui täydellisesti ja että toisesta lähtöpaikalta lähtenyt Nikita
Lijcs alkoi jäämään taakse.
Tulin toisena maaliin, enkä
voinut uskoa tätä todeksi,
kilpailin maailman huippukuskien
kanssa EM-hopeasta. Jos voitan Nikitan viimeisessä erässä minusta tulee
EM-hopeamitalisti. Huomasin ajatellessani asiaa että niin tuttu kilpailupahoinvointi alkoi tuntumaan vatsanpohjassa ja yritin olla ajattelematta
itse kilpailua ennen viimeistä lähtöä.
Viimeisessä lähdössä vene lähti taas
todella hyvin laiturista ja ajoin paalupaikalta lähteneen, EM-kullan varmistaneen, Juho-Matti Mannisen ohi,
erän voittoon varmistaen EM-hopean.
Toiseksi tuli Kalle Viippo, kolmanneksi tuli Nikita Lijcs varmistaen EMpronssin, ja neljänneksi tuli Tuukka
Lehtonen.

Lopulliset sijoitukset:
1. Juho-Matti Manninen FIN
2. Magnus Sederholm FIN
3. Nikita Lijcs LAT
4. Tuukka Lehtonen FIN
5. Kalle Viippo FIN.
En olisi voinut uskoa kilpailukauteni
menevän näin hyvin, SM-neljäs, PMhopea ja EM-hopea, tästä haluan kiittää Sponsoreitani.
TEKSOR OY
JN-Plåt &sevice
Skärgårdsservice H.Lindgren
Saaristotalkkari
Waltic Boatcenter
W-elektro
Fridde&speedﬁskari Fanny

Temporent
MW-Autoservice
Suuri kiitos myös kaikille jotka ovat
auttaneet minua kisoissa ja harjoituksissa sekä testeissä.
Erityiskiitoksen haluaisin suunnata
Basse Åströmille joka on ollut suureksi
avuksi veneen kehityksen ja testaamisen kanssa. Ilman hänen osaamista ja
halua auttaa en olisi pärjännyt näin
hyvin.
Nähdään taas ensi keväänä.
Magnus Sederholm #20
LukuRacing Team
Kuvat: Heimo Hellsten / Wiktor
Synoracki

EM-Urakointi Oy
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Offshore SM 2015 tulokset
V‐60 kuljettajat, lasketaan 3/4
Sija

1
2
3
4

Ohjaaja

Seura

Tomi Huuhka
Nikolaus Laine
Tobias Nevalainen
Sebastian Sederholm

SKV
POMO
POMO
KaMK

KKOR

Kotka

Saimaa 1

Saimaa 2

Yhteensä

12
‐
15
0

15
‐
‐
12

12
15
‐
‐

(12)
15
‐
‐

39
30
15
12

KKOR

Kotka

Saimaa 1

Saimaa 2

Yhteensä

15
‐
12
0

‐
15
‐
12

15
12
‐
‐

15
12
‐
‐

45
39
12
12

KKOR

Kotka

Saimaa 1

Saimaa 2

Yhteensä

15
12
10
0

15
‐
‐
‐

15
‐
‐
‐

0
‐
‐
‐

45
12
10
0

KKOR

Kotka

Saimaa 1

Saimaa 2

Yhteensä

15
12
10
0

15
‐
‐
‐

15
‐
‐
‐

0
‐
‐
‐

45
12
10
0

KKOR

Kotka

Saimaa 1

Saimaa 2

Yhteensä

15
12
‐
8
10
0
‐

15
10
12
8
0
0
0

15
8
12
‐
0
10
0

0
15
12
‐
0
0
10

45
45
36
16
10
10
10

KKOR

Kotka

Saimaa 1

Saimaa 2

Yhteensä

15
12
‐
8
10
0
‐
‐

15
10
12
8
‐
0
0
0

15
8
12
‐
‐
10
0
0

0
15
12
‐
‐
0
10
0

45
45
36
16
10
10
10
0

KKOR

Kotka

Saimaa 1

Saimaa 2

Yhteensä

15
8
12
10

15
10
12
8

0
15
0
0

15
10
12
0

45
43
36
18

KKOR

Kotka

Saimaa 1

Saimaa 2

Yhteensä

12
‐
15
10
‐
8

12
10
‐
8
15
‐

0
15
0
0
‐
‐

12
10
15
0
‐
‐

36
35
30
18
15
8

V‐60 navigaattorit, lasketaan 3/4
Sija

1
2
3
4

Navigaattori

Seura

Benjamin Vuorihovi
Ville Viljakainen
Tuukka Lehtonen
Kevin Nieminen

POMO
SKV
HirVe
KaMK

V‐150 kuljettajat, lasketaan 4/4
Sija

1
2
3
‐

Ohjaaja

Seura

Rolf Hägglund
Tommy Olin
Otto Fazer
Joakim Nyberg

POMO
POMO
NJK
IBK

V‐150 navigaattorit, lasketaan 4/4
Sija

1
2
3
‐

Navigaattori

Seura

Marko Keränen
Jerry Olin
Charlie Estlander
Olle Martin

POMO
POMO
NJK
GMS

Off 3B kuljettajat, lasketaan 4/4
Sija

1
2
3
4
5
5
5

Ohjaaja

Seura

Tom Vuorihovi
Seppo Reinikainen
Jonas Gustafson
Veli Koskela
Kasper Partanen
Jyrki Perokorpi
Tapio Tiihonen

POMO
POMO
POMO
KPS
POMO
POMO
ImVK

Off 3B navigaattorit, lasketaan 4/4
Sija

1
2
3
4
5
5
5
‐

Navigaattori

Seura

Samuli Vuorihovi
Juhani Jaaranen
Joakim Blomqvist
Marko Paunonen
Isabella Partanen
Lauri Lampén
Kauko Kaartinen
Filippa Partanen

POMO
POMO
GMS
KPS
KaMK
P‐67
ImVK
POMO

Off 3C kuljettajat, lasketaan 4/4
Sija

1
2
3
4

Ohjaaja

Seura

Marcus Johnsson
Niclas Hallgren
Johan Rehn
Ilkka Landen

P‐67
POMO
P‐67
SKV

Off 3C navigaattorit, lasketaan 4/4
Sija

1
2
3
4
5
6

Navigaattori

Seura

Esa Luukkonen
Reijo Kauppinen
Jussi Myllymäki
Lauri Landen
Tomas Holmström
Dan Pihlström

KPS
POMO
SKV
SKV
P‐67
POMO
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Kuvat: Heimo Hellsten, Petteri Mussalo, Jaije Hägglund, Janina Pulakka

SM 2015 Tulokset
SM 2015 Tulokset

30.9.2015 30.9.2015

Luokka SJ15
Luokka SJ15
Kilpailija Kilpailija

NroPowerboat
Förby Powerboat
Kuljetus Sundell
Race Hirvensalmi
Seura NroSeuraFörby
Kuljetus Sundell
Race Hirvensalmi
Yhteensä Yhteensä
Race
Race
Race LohjaRace Lohja
GMS
99
15
15
12
99
15
15
12
42
TaVS
76
12
10
15
76
12
10
15
37
KaVe
686
6
12
10
68
12
10
28
VenU
27
10
8
8
27
10
8
8
26
PoMo
88
8
6
6
8
6
6
20
PoMo
475
5
5
5
47
5
5
15

Seppälä TinoGMS
Seppälä Tino
Saari Arttu Saari Arttu TaVS
Saku
Rautiainen Rautiainen
Saku
KaVe
Vänttinen Noel
Vänttinen Noel
VenU
Borgenström
Valtteri
Borgenström
Valtteri PoMo
Sundberg Wilhelm
Sundberg Wilhelm
PoMo

SM Sija
42
37
28
26
20
15

1
2
3
4
5
6

SM Sija
1
2
3
4
5
6

Luokka GT15
Luokka GT15
Kilpailija Kilpailija

NroPowerboat
Förby Powerboat
Kuljetus Sundell
Race Hirvensalmi
Seura NroSeuraFörby
Kuljetus Sundell
Race Hirvensalmi
Yhteensä Yhteensä
Race
Race
Race LohjaRace Lohja
Vaarala Sampsa
ImVK
20
12
15
15
Vaarala Sampsa
ImVK
20
12
15
15
42
Vuorihovi Benjamin
PoMo
71
15
12
10
Vuorihovi Benjamin
PoMo
71
15
12
10
37
Tolonen Kasper
ImVK
15
10
10
12
Tolonen Kasper
ImVK
15
10
10
12
32
ImVK
98
8
8
6
Styf RoopeStyf Roope ImVK
9
8
6
22
Sundberg Filemon
PoMo
576
6
6
8
Sundberg Filemon
PoMo
57
6
8
20

SM Sija
42
37
32
22
20

1
2
3
4
5

SM Sija
1
2
3
4
5

Luokka GT30
Luokka GT30
Kilpailija Kilpailija

NroPowerboat
Förby Powerboat
Kuljetus Sundell
Race Hirvensalmi
Seura NroSeuraFörby
Kuljetus Sundell
Race Hirvensalmi
Yhteensä Yhteensä
Race
Race
Race LohjaRace Lohja
Pakalen SaraVENU
VENU
97
15
15
15
Pakalen Sara
97
15
15
15
45
Vilmunen Jarno
ImVK
74
12
12
12
Vilmunen Jarno
ImVK
74
12
12
12
36
SKV
96
10
10
8
Virtanen Roope
SKV
96
10
10
8
28
Virtanen Roope
TVS
765
5
5
10
Saari AleksiSaari Aleksi TVS
76
5
10
20
Blomberg Max
PoMo
106
6
8
6
Blomberg Max
PoMo
10
8
6
20
Kemppainen
Totti
PoMo
88
8
6
5
Kemppainen
Totti
PoMo
8
6
5
19
Kukcinavicius
Mantas
HirVe
45
3
4
Kukcinavicius Mantas HirVe
45
3
4
7
ImVK
68
4
Tikka JoonaTikka Joona ImVK
68
4
4
Ahonvala Jasmine
ImVK
75
2
Ahonvala Jasmine
ImVK
75
2
2

SM Sija
45
36
28
20
20
19
7
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SM Sija
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Luokka O250
Luokka O250
Race Hirvensalmi
Race Hirvensalmi
Kilpailija Kilpailija
Seura NroSeura Nro
Yhteensä Yhteensä
Rytkönen Ilkka
RPS
37
15
Rytkönen Ilkka
RPS
37
15
15
Mäkinen VilleHirVe
HirVe
6
12
Mäkinen Ville
6
12
12
Ketola
Juha
TaVS
68
10
Ketola Juha
TaVS
68
10
10
Pertti VirnalaTaVS
TaVS
20
0
Pertti Virnala
2
0

SM Sija

SM Sija

15
12
10
0

1
2
3

1
2
3

Luokka F4
Luokka F4
Förby Powerboat
Förby Powerboat
Kuljetus Sundell
Kuljetus Sundell
Race
Race Imatra
Imatra Imatra
Förby Powerboat
Förby Powerboat
Kuljetus Sundell
Kuljetus Sundell
Race
Race Imatra
Race
1 RaceRace,
RaceRace
2 Lohja,Race
Race
1 Race
Race 2 Hirvensalm
HirveKarelia
Karelia Karelia
Race, RaceRace,
1
Race,
2
RaceLohja,
1 Race
Lohja,
RaceLohja,
2 Hirvensalm
Hirve Karelia
Kilpailija Kilpailija
Seura NroSeura Nro
Yhteensä Yhteensä SM Sija
Race 1 Race,
nsalmRace,
Race,
Race,
i, Race 1 i, nsalm
Lindström Risto
UPS
7
15
15
15
15 15
15
15
90
Lindström Risto
UPS
7
15
15
15
15
15
90
Lehtonen
Tuukka
HirVe
77
8
10
8
10
12
12
15
15 82
82
Lehtonen Tuukka
HirVe
77
8
10
8
10
12
12
15
15
SKV
95
12
0
12
12 10
10
10 74
74
Viippo KalleViippo Kalle SKV
95
12
0
12
12
810
10 8
10
PoMo
20
10
12
10
8
8
12 70
70
SederholmSederholm
Magnus Magnus
PoMo
20
10
12
10
8
6
106
8 10
12
Manninen Juho‐Matti
VENU
15
12
8 34
34
Manninen Juho‐Matti
VENU
15
8
68
12 6
8
PoMo
14
6
6
12
Lindholm
Alexander
Lindholm Alexander PoMo
14
6
6
12

SM Sija
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

SJ15 CUPSJ15 CUP
Förby
Förby
Power
Power
boat
boat
Kilpailija
Seura
Kilpailija
Seura Race Yht.Race Yht.
Borgenström
Valtteri PoMo
8 13
Borgenström
Valtteri PoMo
8
Sundberg Wilhelm
PoMo
5
Sundberg Wilhelm
PoMo
5

SM
pist.
13

SM
pist.
15

Kuljetus Sundell
Kuljetus Sundell
Yht.
Race LohjaRace Lohja
Yht.
15
6
6
11
5
5

SM
pist.
11 15

Race
Race
Hirve
Hirve
SM
nsalmSM
nsalm
pist.
Yht.
i
pist.
Yht.i
11
615
11 6
15
5
5

SM
SM
SM
pist.
Yht.
Yht.
15 45

45

SM Sija
1

SM Sija
1
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NOEL VÄNTTISEN KERTOMUS KILPAURASTAAN
Nuori Noel Vänttinen, syntynyt vuonna 2002, kertoo jatkossa kilpaurastaan. Hän on vuosina 2013 ja 2014
edustanut GMS seuraa ja vuonna 2015
hän kuuluu VENU seuraan. Hän kuuluu Sami Seliö Junior Teamiin ja ajaa
luokassa SJ 15. Kilpavene on varustettu Mercury 15 4-tahti moottorilla.

toa. Kauden ensimmäinen kisa ajettiin
Tammelassa, missä kalusto jo toimi
hyvin. Förbyn kilpailusta saatiin jo
enemmän kokemusta. Hirvensalmella
tuli jo hyvä sijoitus. Kauden viimeinen
kilpailu ajettiin Sipoonrannassa ja aika-ajoissa sijoitus oli kuudes. Kisassa
oli mukana 12 junnua.

Veneurheilun aloitin kokeilemalla
2012 syksyllä Max Blombergin venettä. Aikaisempaa veneilykokemusta ei
ollut joten pieni jännitys puki minua.
Kysyin isältäni että menenkö yksin veneeseen mutta vastaus oli, että kyllä.
Kim Blomberg ohjeisti minua ja kertoi
kuinka pitää ajaa ja hakea tuntumaa.
Kokeilu kesti tunnin verran ja tuntui
hyvältä. Keväällä 2013 saimme tiimiltä
kaluston käyttöön josta alkoi tutustuminen veneeseen.

Vuosi 2015

Vuosi 2013
Ensimmäinen kisa oli Salossa, Förbyssä ja sijoitus oli 12. Tämän jälkeen
suuntasimme Tammelaan ja pienten
vastoinkäymisien jälkeen päästiin kisaan mukaan mutta ajoimme porukan
hännillä. Hirvensalmella onnistuin jo
paremmin. Imatran kisa meni kokemusta hakien ja taisipa siellä tulla pestyä haalarit Vuoksessa. SM loppusijoituksissa olin yhdestoista.
Vuosi 2014
Alkukautena säädettin kovasti kalus-
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Tammelan kisa peruutettiin. Ensimmäinen kisa siispä ajettiin Förbyssä
ja kalusto toimi hyvin. Sijoitus kokonaispisteissä oli kolmas. Seuraava kisa
oli Lohjalla missä tuli yksi erävoitto.
Hirvensalmella oli tiukkaa kisaa SM 3
tilasta. Lähtö uusittiin ja sijoitus oli 4.
Lopputulos tällä kilpakaudella oli SM 4.
Teksti: Jari & Noel Vänttinen ( 27 )
Kuvat: Tarja & Atte

rrelumpävistää
etallihdolumisntilla.
ää lii-

eiden
yestä
sä vä(vioisluja
a se,
tavisdoissa
eensä
skiinempi
disoiAkarilla,
luku-

(alumiini, haponkestävä teräs, titaani)

Fridde & Speed Fiskari Fanny.

SUOMENLAHDEN NOPEIN FISKARI
Fridde & Fannyn elämys matkat 040-5610823

Seuraava kilpaveneilylehti “messunumero” ilmestyy
29.1.2016
Varaathan ilmoitusaineisto paikan
12.1.2016 mennessä
jaije.hagglund@rokki.net
Puh/tel 040-9622 707
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Miksi siirtäisit huomiseen sen
minkä voit muuttaa tänään?
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.

Totti / GT30 kiittää kuluneesta
kaudesta 2015

E-S Kuivaus / Allan Sohlström ja Erik Engberg
B-Sea Boat / Tony Sohlström,
Tohatsu / Jussi Alanko ja Lasse Hytönen,
Markus Roms sekä Oy Flexo-Power Ab
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Jarno ”Jape” Vilmunen #74
Kerron aluksi hieman kilpailutaustaani. Olen 15-vuotias nuorimies Nummelasta.
Aloitin kilpaveneilyharrastuksen 2012
ja lajin pariin eksyin ”vahingossa”.

la ja aika-ajoilla. Ensimmäinen kilpailuerä ajettiin samoilla säädöillä kuin
Förbyssä ja se oli virhe. Korjaus säätöjen myötä loppuerät sujuivat hienosti.
Lopputuloksena jälleen toinen sija.

tuu, olihan Vuoksen virtauksista kuultu monta tarinaa. Harjoitusten jälkeen
kisa jatkui aika-ajolla. Aika-ajoissa
sijoituin vasta seitsemänneksi poiju
virheen vuoksi. Karsintaerät sujuivat
hyvin ja pääsin ﬁnaalieriin! Tavoitteet
oli siinä vaiheessa jo täytetty.
Finaalierät sujuivat kaksijakoisesti. Varsinkin toinen kilpailuerä sujui
mahtavasti, olinhan kolmas. Kolmannen erän alussa sattui iso kolari,
jonka seurauksena veneeni menetti
parhaimman kisa iskun ja jouduin
keskeyttämään erän vuotavan veneen
takia. Vettä tuli veneeseen niin paljon,
että kun pääsin rantaan, niin jalat olivat jo veden alla. Ennen neljättä erää
suoritettiin pikaiset paikkaukset. Kiitos avusta Jari Lehtoselle ja Pasi Kasuriselle! Neljänteen erään vene saatiin
kutakuinkin kuntoon.

Vihdissä oli harjoituspäivät ja halukkaat pääsivät kokeilemaan SJ-15 luokan venettä ja sehän oli menoa saman
tien!!
Ensimmäisen kesän ajoin lainakalustolla, ja sijoituskin oli sen mukainen.
Syksyllä 2012 hankimme oman kaluston ja 2013 sijoituin hopealle SMsarjassa. Olin myös kahteen kertaan
Virossa ajamassa ja kummaltakin kerralta voitto SJ-15 luokassa!
Kesällä 2014 pääsin ikäni puolesta
vaihtamaan kansainväliseen GT-30
luokkaan. Viimekesänä ajoin kaikki
Suomen kilpailut sekä yhden kilpailun
Virossa. Virossa pääsin ajamaan kansainvälisessä seurassa, sijoitus tässä
kovassa porukassa oli viides. Lopputuloksena viimekaudesta oli SM-pronssi.
Kausi 2015
Kilpailu kausi alkoi Förbyn osakilpailulla. Lauantaina aamu alkoi harjoituksilla ja aika-ajoilla. Aika-ajoissa
sijoituin toiseksi, Totti Kemppaisen
jälkeen. Kilpailu erät sujuivat mainiosti, tosin viimeisessä erässä viimeinen
poiju meni väärältä puolelta. Onneksi
se ei vaikuttanut sijoitukseen. Loppusijoitus oli toinen.
Seuraavaksi kilpailtiin Lohjalla. Aamu
alkoi taas tuttuun tapaan harjoituksil28 KILPAVENEILY

Viikko Lohjan jälkeen oli vuorossa suosikki kilpailupaikkani eli Hirvensalmi.
Kilpailuerät sujuivat hienosti ja sää
suosi myös kilpailijoita. Tähän kilpailuun löysimme erityisen hyvät säädöt,
joten vene oli hyvä ja vakaa ajettava.
Hirvensalmesta voisi todeta, että siellä
on mielestäni parhaat puitteet kilpailu
viikonlopun läpi viemiseksi.
Hirvensalmelta jatkoimme maanantai-aamuna matkaa Imatralle EM-kilpailuihin. Pääsimme jo maanantaina
testaamaan, miltä Imatran vesi tun-

Toiseksi viimeisestä lähtöpaikasta
huolimatta erän sijoitus oli seitsemäs.
Loppu sijoitus oli monenlaisten tapahtumien jälkeen seitsemäs.
Kulunut kesä sujui Upean Harrastuksen ja Hienojen Ihmisten kanssa todella mahtavasti. Kisoja olisi saanut olla
enemmän.
Tavoitteeni oli kirkastaa edellisen vuoden mitalin väri ja se onnistui.
Lopputuloksena SM Hopea!!!!
Teksti ja kuvat: Vilmunen

Vauhdissa mukana
ASENNUSTYÖ
LANDENLANDEN
OY
ASENNUSTYÖ
OY

Pellinge Boat Service

- turvallinen säilytys veneille
- talvisäilytys

- huolto

Puh. 0400-536682
0400-536682
Puh.

- kuljetukset

Börje Gustafson
Jonas Gustafsson
0400 400 749
0400 713 033
info@veneentalvisailytys.fi

www.tgboats.fi

www.b-seaboat.fi

www.veneentalvisailytys.fi

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

Tel/puh: 0400-878 601
WWW.VETUS.COM
Sjötransporter, vinterförvaring, bryggor

Norra Strandgatan 2
Puh. 019-577
360
Merikuljetukset,
talvisäilytys, laiturit
10600 Ekenäs
Mannerheiminkatu 3, 06100 Porvoo
Tel. 019-241 2236
VETUS venetarvikkeet ja meridieselit

Hartik Sails
Krabbvägen 2 Raputie
Krabbvägen 2 Kraputie
01100 ITÄSALMI - ÖSTERSUNDOM
Tel. 09-781 903 Fax 09-781 913

C.
Grönholm Oy
TRÄSKÄNDA
HandyDuck
HANDELSTRÄDGÅRD
OY
The King of all hooks!
KAIVINKONETYÖT
ESBO-ESPOO
Puh.
040-508 1143
www.b-seaboat.ﬁ
Tukkumyynti / Partiförsäljning
Lähettiympyrä Oy
Puh: 040-9622707, 0400-840387
jaije.hagglund@rokki.net

Tel/puh 0400-419 003

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

Boxvägen 820
01190 Box
Sibbo

Sebastian Åström
tel. 0400-602019
Mestarintie 12 Mästarvägen
sebastian.astrom@elisanet.fi
06150 PORVOO - BORGÅ
% 019-521 6500

Tammisaaren Venevälitys
Fax 019-521 6523

Forssan Jama Oy
Käytettyjen autojen ja
moottoriajoneuvojen osto ja myynti
Hämeentie 39
30100 Forssa
twister.marine@pp.inet.ﬁ
p. 010 422 5980
06880 KÄRRBY Puh. (09) 272 4437, 0400 465 921

K. HOLM

Larskullantie 5, 10650 Tammisaari
Puh. 0400-488 885

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

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

TRÄSKÄNDA
HANDELSTRÄDGÅRD OY M e s s u t a r j o u s
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ESBO-ESPOO
Tel/puh
003
W E L D M0400-419
EC MARINE

www.tgboats.ﬁ
www.tgboats.fi

30 KILPAVENEILY

Batmax+Yamaha F20, 6900€

ASENNUSTYÖ
LANDEN OY
Puh. 0400-536682
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Åströms Båt & Snickeri
- Puu- ja lasikuituveneiden korjaustyöt
- Kilpaveneiden rakennus- ja korjaustyöt
- Puusepäntyöt
Boxvägen 820
01190 Box
Sibbo

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

www.proworksmarine.ﬁ

MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN
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

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

Myydään uusi Mercury sportmaster 1:1,87, 15”. Hinta 5200€
Myydään Mercury 200 XS poweri ilman sähköjä, ajettu 28 tuntia,
vuosimalli 2011 Hinta 3900 €
Fimtech Oy /Lauri Lampén
Puh. +358-50-5711093

Till salu: Vänstergående växelhus passar omc med 25” rigg
Pris: 10 000 sek
Tel: +46 70 33 41 367 / christian@janssonsmobilkranar.se

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
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Till salu: B-23 komplett utan motor
Pris: 100 000 sek inkl. trailer
Tel: +46 70 33 41 367 / christian@janssonsmobilkranar.se

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

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

Till salu: V 60 ekipage komplett med Mercury 50 hk-2T
Många segrar i Sverige, mycker reservdelar följer med samt
en propeller
Pris: 45 000 sek
Tel: +46 70 33 41 367 / christian@janssonsmobilkranar.se

Myydään: GT15 kalusto, Povvat vene,
uusi Tohatsu 15 hv. kone.
Puh: 041-7084582

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

TEAM interbrands
KIITTÄÄ KAUDESTA 2015

www.interbrands.fi

