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Menossa mukana mm:

Manninen F4 MM 1, Vuorihovit
3B MM 2, Johnsson Racing 3C
MM3 ja EM 2

Tunti meni ja kaksi tuli
Hyvä lukija, pyydän katsomaan kuvaani. En sen takia, että tunnustaisin olevani narsisti. Yritin monta kertaa ottaa naamastani otoksen, joka olisi lukijaystävällinen. Mutta ei auttanut, vaikka pyöritin mielessäni kaikkia muistamiani vitsejä.
Nyt olen käsi sydämellä - siis kuvainnollisesti - kun kirjoitan tämän: jos olisin kasvanut kilpaveneilyn parissa, aito hymyni olisi herkemmässä.
Tiedän sen, koska kilpaveneilyn tuomat ilon pärskeet ja vauhdin vaalima
elon tunne olivat käsin kosketeltavissani esimerkiksi isoissa Offshore-kisoissa Sipoon Kalkkirannassa kesällä.
Ei haitannut, vaikka oli tuulta ja sää lähes syksyisen viileä. Siinä on jotain
taianomaista, kun katsoo kilpaveneitä, jotka halkovat selittämisen tarpeet ja
pomppivat vedenalaisen maailman päällä.
En ollut täysin ummikkona Porvoon Moottorivenekerhon järjestämissä pärskeissä, sillä jonkin verran olen tutustunut kilpaveneilyyn oltuani aikoinaan
urheilutoimittajanakin puolen vuosikymmenen ajan. Tämän esiin nostamalla haluan alleviivata, että kyse ei ole pelkästään siitä, kun ensin tulee yksi vene ja sitten toinen vene poijun vierestä. Tässä lajipaketissa on kyse katsojista, kilpailijoista, huoltajista, vedestä, maisemista, intohimosta, perinteistä ja
paikallisuudesta sekä tuhansien järvien maasta.
Me suomalaiset voimme olla onnellisia. Meillä on hyvät edellytykset seurata kotimaan kamaralla huippusuorituksia sekä rata- että Offshore-luokissa.
Suomalaiset venekuskit ovat vuosien aikana menestyneet hyvin arvokisoissa
maailmalla.
Eikä tälle vauhtikansan lähteelle näy onneksi loppua. Nuorissa on tulossa
runsaasti uusia lupaavia kuskeja, jotka saavat nähdä lähietäisyydeltä miten
suomalaiset osaavat hanan painamisen jalon taidon.
Kilpaveneily on vaativa kilpailulaji, joka vaatii paljon aikaa ja taloudellisia
resursseja. Sponsoreiden löytäminen on vaativaa työtä. Ehkä tässä on yksi
selitys sille, että kilpaveneily koulii monin tavoin positiivisesti osallisiaan.
Kun asioita ei saa helpolla, oppii paljon kulkiessaan mutkienkin kautta ja hymy naamalla kohti toteutuvia unelmia.
Jos antautuu kilpaveneilyn maailmaan, on muistettava, että suurin osa vapaa-ajasta menee tähän harrastukseen.
Näin istumatyön sukupolven ruumiillistumana ja kuntohuippuni rakentamista aina eteenpäin siirtävänä miehenä en voi silti olla miettimättä toistakin vaihtoehtoa. Tunti aikaa kilpaveneilylle
tuo kaksi tuntia lisää energiaa päivään.
Jouni Lampinen

Kuvat: Helmi Hollo
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Tom & Samuli Vuorihovi ajoivat jättiyllätyksen,
MM-HOPEAA!!
Tom & Samuli Vuorihovi aloittivat
kauden Kalkkirannan Kievari Offshore Racessa 18.6. Siellä tuli heti
ylivoimannen voitto luokssa 3B.
Seuraavaksi oli MM-kilpailut Norjan
Tvedestrandissa 1-5.7.
Matkaan lähti Dragon Team; B-7, Tom
& Samuli sekä mekaanikoiksi ja avustajiksi 6 teamin jäsentä. He lähtivät
matkaan Tallinkilla Helsingistä keskiviikkona 29.6. ja paluumatka Tukholmasta seuraavana torstaina 7.7.
samalla laivayhtiöllä. Ajomatka Tukholmasta, Tvedestrandiin oli reilu
1000 km ja sama matka takaisin.

Siellä sää ei suosinut Dragon teamiläisiä. Sää oli molempina päivinä aivan
tyyni. Tom & Samuli ajoivat kuitenkin
loistavasti maaliin Kakkosina molempina päivinä. Tämä tiesi että he hävisivät SM-kullan vaivaisella yhdellä
pisteellä. He saavuttivat kuitenkin hienosti SM-HOPEAA.

luissa Ruotsin Östhammarissa,
josta juttua seuraavassa lehdessä Kilpaveneily 1/17.
Kiitämme kaikkia tiimin avustajia ja
tukijoita kaudesta 2016.
Teksti: Dragon Team
Kuvat: Jesper Zander / Terese Modin

Kausi jatkuu vielä 1.10. PM-kilpai-

B-7, Tom & Samuli Vuorihovi osallistui siellä Off 3B MM-taistoon, kalustoina heidän Twister vene ja Evinrude
E-Tec 115 kone. Kisat käytiin siellä todella vaativissa olosuhteissa. Lähdöt ja
maalit olivat sisällä vuonossa jossa oli
aika tyyntä, mutta itse kilpailu käytiin
ulkona aavalla merellä jossa oli erittäin kova tuuli sekä jopa yli 2 metrisiä
aaltoja.
Osakilpailut ajettiin lauantaina 2.7.,
maanantaina 4.7. sekä tiistaina 5.7.
Lauantaina ja tiistaina tuuli puhalsi
jopa 10 m/sek., maanantaina oli vähän tyynempi. Tom & Samuli ajoivat
varmalla ajolla maaliin jokaisessa kolmessa osakilpailussa. Vene sekä kone
toimivat moitteettomasti, navigointi
meni aivan nappiin ja tulos oli AIVAN
MAHTAVA, MM-HOPEAA.
3-4.9. ajettiin kahdet viimeiset
SM-osakilpailut Imatralla.
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GT15 är livet!
Mathilda och Hilmer Wiberg är ett
syskonpar från Stockholm som älskar
båtar, vatten och höga farter. Syskonen gick KMK:R’s (Kungliga Motorbåt
Klubben, Racingsektionen) förarutbildning våren 2015. Det är denna båtklubb som syskonen är medlem i idag.
Hilmer körde sin första GT15 tävling i

Nora 2015. Mathilda kör sin första säsong i GT15 nu 2016. KMKR har lånebåtar som debutanterna får använda
en säsong. En fantastisk förmån, så
ungdomarna kan känna efter om de
vill satsa vidare på båtracing. Hilmer
körde sin första GT15 säsong med en
lånebåt från KMKR. Mathilda var osäker efter förarutbildningen om hon
ville börja tävla redan första säsongen
och dessutom var klubbens övriga båtar utlånade. I år kör både Mathilda
och Hilmer egna båtar och nya ungdomar får debutera i klubbens lånebåtar.

Tillväxt i GT15
2010 var Mathilda och Hilmer för första gången åskådare på en GT15 tävling. Tävlingen hölls i Grisslinge. Båda
syskonen tyckte att båtarna och sporten verkade spännande. Då var det
inte lika många startande ungdomar
som idag. Normalt till dagens GT15
tävlingar är det ca 15 stycken ekipage
anmälda. Det är trångt för de tävlande såväl vid startbryggan som ute på
banan. Det är viktigt att ungdomarna
följer de regler som finns och visar varandra respekt. Säkerheten är av högsta
prioritet. Det är roligt att se vilken tillväxt som båtracingen har. Vi hoppas
att många av GT15 förarna vill fortsätta vidare till GT30 eller offshore.
Hilmer Wiberg:
Hilmer Wiberg är 11 år och går i femteklass på Österskär skolan i Åkersberga. Licensnummer #70. Detta är
hans andra säsong, första racet var i
Nora 2015. Det bästa med racing tycker Hilmer är spänningen och farten. I
Sverige är det ca 15 startande till varje
GT15 race. När det är så många båtar
som tävlar, känns det som ett riktigt
race säger Hilmer. Det som också gör
sporten så rolig är alla racing vänner.
Även om det är en individuell sport
tycker Hilmer att det känns som att
de är ett team. Varför började du med
racing? Min pappa har kört offshore
och vi har varit och tittat på många
tävlingar. Efter att jag gått förarutbildningen 2015, så tyckte jag att båtracing
verkade kul. Min idol inom båtracing
är Micke Bengtsson, han kör grymt!

Min målsättning har varit att komma
på pallplats. Fast det gjorde jag i Nora
2016. Då blev jag 3:a. Nu vill jag komma på 1:a plats. Min bästa placering är
2:a plats i NM, Hirvensalmi, Finland
2016. Mitt bästa minne är VM i Tallinn
2016. Det var så roligt att träffa många
bra förare, nya vänner och att få erfarenhet.
Fakta GT15
Man får börja tävla i GT15 det år man
fyller 10 år till det år man fyller 16 år.
Båten är en valfri enskrovsbåt med
måtten 3,5x1,3 meter. Motorn skall
vara på högst 15Hk. Hela ekipaget med
förare måste väga minst 210 kg.
Hilmers båt #70:
Hilmer kör en Twister GT som är
byggd i Finland 2016. Båten är gjord
helt i kevlar och har svart däck med vitt
skrov. Hilmer var med när båten hämtades hem från Finland i mars 2016.
Väl hemma riggade Fredrik Groth
Fyrö (Världsmästaren 2016 i Offshore
3B) klart båten för race. Motor är en
15Hk Tohatsu.
Mathilda Wiberg:
Mathilda Wiberg är 13 år och går i
sjunde klass på Engelska skolan i Täby.
Licensnummer #71. Detta är hennes
första säsong (2016). Det bästa med
båtracing tycker Mathilda är fartupplevelsen och att få träffa alla kompisar.
Vi har så roligt tillsammans! Varför
började du med racing? Min bror och
jag gick förarutbildning tillsammans.
Han började med att köra GT 15 samma säsong. När jag följde med honom
till tävlingarna tyckte jag att det verkade vara så spännande och roligt!
Jag blev sporrad att börja köra själv.
Målsättningen i år är topp 10, nästa år
är målet att vara på pallen! Det bästa
minnet var när jag följde med min bror
till VM i Tallinn. Nästa år ska jag också
köra VM!
Mathildas båt #71:
Mathilda kör idag en Winrace som
bland annat Mikael Bengtsson har
kört. Den har blått och gult däck samt
blått skrov. Niklas Mohel i Norrtälje
har riggat båten. Motor är en Tohatsu
med 15Hk.
Träning och erfarenhet
Det bästa sättet att bli bättre i båtracing är att skaffa sig erfarenhet och
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träna. Både Mathilda och Hilmer har
fått med sig stor erfarenhet under året
som har gått. Närheten till havet där de
bor underlättar träningen. Träningen
kan variera. Att åka ut med sina GT15
båtar för att testa starter eller tävla
mot varandra på en given bana tycker
båda syskonen är roligt, men även att
köra sina båtar på havet bredvid familjens båt ger stor erfarenhet. Då får de
erfarenhet av att kunna läsa vågor och
ta hänsyn till andra båtar. Syskonen
har även en katamaran av modellen
KarKat som har en 30Hk Tohatsu. I
denna sitter syskonen i bredd. Det blir
lite mer av offshore träning, då de får
turas om att köra och navigera. All erfarenhet är bra träning. I somras körde syskonen själva katamaranen från
Åkersberga in till Stockolm. Där köpte
de varsin glass och körde hem igen, alldeles på egen hand!
Tävlingarna är dock den bästa träningen tycker syskonen. Att få köra
mot många medtävlande är den bästa
erfarenheten.
Tävling
2016 har Sverige 6 stycken SM-deltävlingar. Vi har haft turen i år att båtarna och motorerna varit hela och därför
kunnat delta i alla tävlingar. Vi fick
även möjligheten att åka och tävla i
Finland, Hirvensalmi på NM och i Estland, Tallin på VM. 24-25 september
bär det av till EM i England.
SM tävlingar 2016 för GT15
14 maj KMKR, Flottsbro
21 maj SRC, Grisslinge
31 juli PRK, Mora
13 augusti NRBK, Nora
10 september SRC, Hot Island Race
Grisslinge
1 oktober ÖSS Östhamma.
Övriga tävlingar GT15 2016
NM 16-17 juli Finland, Hirvensalmi
VM 22-24 juli Estland, Tallin
EM 24-25 september England,
Stewartby

varje tävlande skulle förfoga över sin
egen brandsläckare. I Sverige har vi en
specifik depå för tankning där brandsläckare finns tillgänglig. Detta var en
ny lärdom för oss. Vi blev oroliga att vi
därmed inte skulle få komma till start,
då alla besiktningskraven inte var uppfyllda. Men eftersom alla på plats var
så hjälpsamma, löste sig detta genom
att vi fick låna en brandsläckare av den
lokala brandstationen i Hirvensalmi!

NM i GT15 Finland, Hirvensalmi
På eftermiddagen den 14 juli tog vi färjan från Stockholm till Åbo. Hilmer har
internationell licens och skulle få delta
i sin första internationella tävling, NM
i Finland. Solen sken på morgonen när
vi kom fram till Åbo och de 35 milen
till Hirvensalmi kändes inte så långa
då stämningen i bilen var på topp. Väl
framme blev vi väl mottagna och kunde sätta upp race tältet, anmäla oss och
få båten besiktigad. Allt gick bra tills vi
fick frågan var vi hade brandsläckaren. Vi hade ingen erfarenhet av att
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Dagen därpå skulle de två första deltävlingarna äga rum. Solen lyste med
sin frånvara och vinden och regnet
gjorde att klassen O250 inte kunde
starta.
I Finland är det omvända förhållanden mot Sverige gällande startande i
GT15 och GT30. I Sverige startar ofta
15 stycken tävlande eller fler i GT15
och ca 5 stycken tävlande i GT 30. Här
i Finland var förhållanden de omvända
och Hilmer fick 5 stycken medtävlande
mot sig.
Tidsträningen gick inte Hilmers väg. I
Sverige är han van vid att tidsträningen görs ihop med de övriga tävlande.
Vilket både har sina fördelar och nackdelar. Nu fick han köra på tid ensam
på banan.
I första racet startade Hilmer sist, men
körde upp sig till en tredjeplats och andra heatet körde han upp sig till en 2:a
plats. Dagen därpå slutade även tredje
heatet med en andraplacering. Det
fjärde heatet valde de tävlande i GT15
att ställa in. Vädret ansågs vara så dåligt att säkerheten inte kunde garanteras. Hilmer kom totalt 2:a i NM 2016.
Ytterligare ett kvitto på arrangörernas
och medtävlandes fina bemötande i
Hirvensalmi, var ett tidigare läggande
av prisutdelningen för GT15. Detta beslut fattades så att Hilmer skulle hinna
med färjan från Åbo och ändå få sitt
pris. Tack, för ett bra arrangerat NM!
VM i GT15 Estland, Tallin
VM ägde rum i Lake Harku utanför
Tallin 22-24 juli 2016. VM titlar i klasserna GT15, OSY400 och O125 skulle
tilldelas. I GT15 tävlade fyra svenska
ekipage och totalt kom 28 tävlande till
start i den klassen.
Vädret som Tallin bjöd på var varmt
och soligt. Utmärkt nybörjar väder. Då
klassen GT15 hade så många startande
fick de tävlande kvala till en A och en
B-final. Tidsträningen gick Hilmers
väg. Kanske erfarenheten i Finland av
en individuell tidsträning gjorde sitt.
Han fick starta på en 11 plats av 28
startande. Kvalet delades upp på två
starter. Där Hilmer fick starta på 6:e
plats på bryggan och kunde behålla
placeringen ända in i mål. Detta gjorde
att Hilmer kvalade sig direkt till A-finalen.
Körtekniken var tuffare än i Sverige
och det var trångt i starterna. Många
båtar klättrade på varandra redan i
kvalet.
Därefter följde fyra händelserika race
där Hilmer bland annat blev påkörd
av en Lettisk förare. Båten fick lagas,
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dock fick vi inte riktigt ordning på
styrningen. Hilmer slutade på en totalt
16:de placering av 28 tävlande. Hilmer
är jätte nöjd med placeringen. Att vara
yngsta startande, bli påkörd och sitt
första VM, vilken erfarenhet!
Världsmästaren i GT15, Stefan Arand,
klarade av att försvara sin titel. Det
blev en fantastisk estniskt uppvisning.
De estniska tävlande har träningar i
Lake Harku och lägger ner mycket tid
och själ i båtracingen. De
bygger sina båtar och tillverkar sina LAK propellrar i Estland. Detta är en
framgångssaga. Att vinna
en VM-titel är stort, att
försvara en VM-titel är
ännu större.
KMK:R’s Stipendium
för internationella juniorförare
Hilmer har fått ett stipendium om 7 500 SEK från
KMK:R för sin tidiga insats i de internationella
tävlingarna. Stipendiet

är öronmärkt för EM i England 24-25
september. Hilmer tycker det ska bli
roligt att få möjlighet att tävla i EM.
Tänk att första året med internationell
licens både få tävla i NM, VM och EM.
Text: Team Wiberg
Bilder: Jesper Zander

Lämmintä säilytystilaa
erilaisille menopeleille.
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KATSAUS JOHNSSON RACINGIN KESÄÄN
MM, Roslagsloppet, EM
MM TVEDESTRAND 1-5.7.2016
Kesän ensimmäinen kilpailu meille oli
MM kilpailut Norjan Tvedestrandissa
1-5.7.

kiinni. Ajoimme kolmantena, kun koneeseen tuli suutinvika ja kone alkoi
käydä vain viidellä sylinterillä. Päätimme ajaa loppuun, koska takana tuleviin kilpailijoihin oli pitkä rako. Lopussa kuitenkin kaksi venettä tuli ohi,
mutta olimme silti viidensiä ja saimme

mestarit 2016 olivat Jan Trygve Braaten (Norja)/Linnea Carlsson (Ruotsi),
Hopeaa Bengtssonit ja JOHNSSON
Racing Pronssia. Hyvä reissu, vene ehjänä kotiin ja jotain kotiin vietävääkin.
Onnea vielä voittajille!
ROSLAGSLOPPET 6.8.2016
Uskomattoman hieno kisa, jota suosittelemme kaikille!
Yhteensä n.120 merimailia, joka koostuu eteläisestä ja pohjoisesta reitistä ja
väli tankkauksesta Väddön kanavassa.
Lähtö tapahtuu Norrtäljen paikkeilta
ja maali on Öregrundissa.
Eteläinen reitti oli lähes samanlainen
kuin vuosi sitten, mutta pohjoinen
reitti täysin erilainen. Kävimme ajamassa päivää ennen molemmat reitit
läpi, joten olimme aika hyvin kartalla.
Kisa-aamuna bensaa tankkiin ja kohti
vesillelaskua Kapellskäriin.

Saavuimme varikolle pari päivää ennen kisojen alkua. Tapana on olla etukäteen paikalla katsomassa reittiä ja
totuttelemassa paikalliseen keliin. Tällä kertaa keli oli tuulinen ja aallokko
korkea. Aallot eivät olleet niinkään ongelma vaan tuuli.
Niille jotka eivät tunne paikkaa, missä kisat käydään, niin kaupunki sijaitsee vuonon perällä muutaman mailin
päässä mereltä, joten sää vuonossa ja
merellä on täysin erilainen.
Lisää suomalaisväriä kilpailuun toi C
113 Niclas Hallgren/Anton Lindström
ja C 222 Thomas Holmström/Mikael
Cederberg.
Ensimmäinen kisa päivä ja keli edelleen huono, joten ei ollut yllätys että
ohjaajakokouksessa ilmoitettiin myrskyreitistä. Myrskyreitti oli kahden vuonon ja uloimpien saarien suojassa, jossa ei niinkään ollut aallokkoa, mutta
kova tuuli.
Keula kohti lähtö paikkaa, joka sijaitsi Kilsundin vuonossa ja oli todella
kapea. Startti, vihreä lippu ja surkea
lähtö, joten jäimme pahasti muiden
taakse ja takaa-ajo alkoi. Saimme ensimmäisellä kääntöpisteellä kärjen
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tärkeitä pisteitä. 1. Bengtsson (c-60) 2.
Braaten(c-2) 3. Hallgren ( c-113)
Toinen kisa ja edelleen myrskyreitti.
Pieniä muutoksia veneeseen, vähän
parempi startti ja kolmantena maaliin. 1. Braaten 2. Bengtsson 3. Johnsson Racing.
Kolmas ja viimeinen lähtö. Keli oli
edelleen sama ja jostain kumman syystä järjestäjät halusivat ajattaa alkuperäisen reitin mukaan, vaikka tiesivät
kelin olevan kova. Pieniä muutoksia
veneeseen ja lähtöön.
Hyvä startti ja rintamassa muiden
kanssa merelle päin. Olimme ensimmäisellä kääntöpisteellä hyvin kärjen
kanssa mukana ja siitä pikku hiljaa
alkoi nousu kärkeen. Toinen kierros
ja näimme, että lähtösuoralla oli vene
väärin päin(c 17 Wahlström) ja Bengtssonit olivat keskeyttäneet tekniseen vikaan. Mahdollisuus siis vielä kultaan.
Seuraavaksi Hallgren ajoi ympäri
(suuri yllätys ;-) ) ja meidän annettiin
ajaa uskomattoman kauan, kunnes tuli
punainen lippu ja kisa keskeytettiin.
Kilpailu ratkaistiin kahden ensimmäisen kisan yhteispisteillä ja maailman

Lähtö onnistui hyvin ja olimme norjalaisen Johanssenin(C-55) kanssa yhtä
aikaa ensimmäisellä poijulla. Siitä kärkeen ja tarkkailimme, jos joku olisi tullut ohi ja ajanut ensimmäisenä, mutta
ketään ei tullut, joten kaasu pohjaan ja
menoksi.
Saavuimme eteläisen etapin maaliin
ensimmäisinä ja olimme siinä uskossa, että Sven ja Marie Bengtsson olivat
takanamme vain 10 sekuntia. Siitä kanavaan, jossa meillä oli aikaa olla kaksi
tuntia. Sen aikana piti ehtiä tankata ja
ajaa pohjoisen reitin lähtöpaikalle hakemaan aikakorttia. Jokainen kilpailija hakee aikakortin, jossa on ilmoitettu
lähtöaika. Rannalla on iso kello, mistä
katsotaan aika ja linjan saa ylittää vasta, kun kellon ja aikakortin aika täsmää.
Pohjoisen reitin lähdössä luulimme
edelleen, että Bengtssonit olivat ihan
perässä. Täysillä eteenpäin kiviä ja
saaria kierrellen. Jossain vaiheessa
näimme heidät kuitenkin ja ero oli jo
reilu.
Öregrundissa, jossa maali sijaitsi, ajettiin yleisön edessä kolme lyhyttä kierrosta. Kun olimme ajaneet puoli kierrosta
näimme, että seuraavaan ero oli suuri.
Viimeiset kierrokset maltilla ja voittajina maaliin. Luokka voittajina ja KOKONAISKILPAILUN VOITTAJINA!!!

Meidän keskinopeus oli 84,25 solmua, joka on kaikkien aikojen toiseksi kovin,(Clas Westerlund, x-cat 84,9
2012). Toiseksi tullut Bengtsson hävisi meille lähes kaksi minuuttia ja kolmanneksi tullut Sebastian Groth viisi
minuuttia.
Kisan historiassa ei ole kuin kolme
suomalaista kokonaiskilpailun voittajaa. Johan Rehn/Jussi Myllymäki
2015 ja tällä kertaa Marcus Johnsson/
Jussi Myllymäki. Yhteistä tekijää ei ole
vaikea arvata…
Expressenin koko sivun juttu ja lööppiin pääsy oli myös hieno asia! Suomalaiset eivät ole usein olleet Ruotsin iltapäivälehtien lööpeissä, ellei kyseessä
ole ollut murha tai doping :-) Sanottakoon vielä, että Ruotsissa arvostetaan
Roslagsloppetin kokonaisvoittoa jopa
enemmän kuin maailmanmestaruutta…vasta kun sen voittaa olet voittanut
kaiken!
EM NYNÄSHAMN 18-20.8.2016
Euroopan mestaruus kisat ajettiin
Ruotsin Nynäshamnissa, Tukholman
eteläpuolella. Olimme taas muutaman
päivän aikaisemmin tutustumassa paikallisiin olosuhteisiin. Suomalaisista kanssakilpailijoista oli mukana tällä kertaa C-72 Dennis Westerholm ja
Dan “Poppe” Pihlström.
Yllätys, keli oli jälleen kova. Kävimme
katsomassa reittiä ja käytännössä, kun
avomeri alkoi totesimme, että on parempi kääntyä takaisin eikä rikkoa venettä/konetta turhaan.
Ensimmäinen kisapäivä ja tuuli oli
tyyntynyt, mutta maininki ja aallok-

ko oli edelleen kohtalainen. Saimme
hyvän lähdön ja ensimmäinen kierros
meni taistellessa Norjan Braatenin (C2) ja Grimsrudin (C-56) kanssa.

oli hankalaa päästä ohi tasaväkisestä
kanssakilpailijasta. Bengtsson voitti ja
eroa oli maalissa 8 sekuntia, Braaten
Norjasta oli kolmas.

Kun heistä oli selvitty, olimme toisena
ja Bengtsson oli karannut 20 sekunnin
johtoon. Takaa ajo alkoi, mutta valitettavasti matka loppui kesken. Tulimme
maaliin vain 2 sekuntia voittajalle hävinneenä. Erittäin hyvä kilpailu!

Tämä oli myös järjestys loppupisteissä. Bengtsson, JOHNSSON Racing,
Braaten.

Toinen erä ja keli oli lähes samanlainen kuin ensimmäisessä erässä. Reitti
oli tällä kertaa eri ja uloimmilla osuuksilla aallokko hieman isompi.
Saimme hyvän lähdön ja ajoimme
Ruotsin Bengtssonin kanssa rinnakkain lähes kaksi kierrosta. Bengtsson
pääsi kuitenkin edelle, jonka jälkeen

Hienosti kilpailusta suoriutui myös
Dennis ja Poppe C 72 ollen loppupisteissä 5. sijalla
Hopeaa, eli hävitty voittotaistelu kotiin vietäväksi.
JOHNSSON RACING
Marcus Johnsson ja Jussi Myllymäki
Ps. #realoffshore
Kuvat: Jesper Zander
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Viikonloppu rataveneilyn pääkaupungissa
Harku-järvellä järjestetty kolmen veneluokan maailmanmestaruuskisa oli
monella tavalla poikkeava muista tä-

teeri Thomas Kurth ja muut korkean
tason edustajat yhteensä yhdestätoista
eri maasta. Kaikilla oli mahdollisuus

män kauden kilpailusta koko maailmassa. Kolmen veneluokan huippukisan hakeminen kansainväliseltä
liitolta ei ole helppoa. Siihen tarvitaan
kilpailunjärjestäjän hyvä maine, hyviä
suhteita eri maiden kansallisten liittojen kanssa sekä hieman onneakin.
Tallinnaan MM-kilpailuihin oli saapunut 59 kilpailija 13:sta eri maasta, kahdelta manterelta. Samaan aikaan ei
muualla kilpailtu, joka nosti kiinnostuksen Tallinnan kisoihin huippuunsa.
Myös kisojen omien kotisivujen vaikutusta kilpailijoiden houkuttelemiseksi
kisoihin ei kannata aliarvioida. Paljon
oli paikalla kisaturisteja, joita ei hevin
muualla näe. Kaiken huipuksi oli viikonloppuna paikalla koko kansainvälisen liiton ”kerma”, UIM johtokunta.
Kilpailua katsomaan oli saapunut UIM
presidentti Raffaele Chiulli, varapresidentti Fred Hauenstein, senior-varapresidentti Sami Abu Shaika, pääsih-

nähdä ja keskustella näiden alan huippupäättäjien kanssa. Tällaista korkean
tason kokoontumista ratamoottoriveneilyn aikaisempi historia ei tunne.

10 KILPAVENEILY

man- sekä Euroopan mestari, Tartonkerhon nuori Stefan Arand. Hänestä
tuli näin ensimmäinen juniori, joka on
pystynyt puolustamaan GT-15 luokan
maailmamestaruutta. Viljandin-seuran Georgi Iljin paransi joka lähdössä tulostansa ja viimeisen erän voitto
toi hänelle hopean. Kolmanneksi ajoi
Aaslav-Kaasik dynastian nuorin kilpakuski Sanna Aaslav-Kaasik. Neljänneksi tuli parhaana ulkomaalaisena
ruotsalainen Adam Wrenkler. Kuuden
parhaan joukossa oli siis viisi eestiläistä. Kymmenen kilpailijaa jotka eivät
päässeet GT-15 finaaliin ajoivat kaksilähtöisen B-finaalin. Tässäkin ajettiin
tosissaan, yhden kilpailijan tullessa
hylätyksi. Toisessa erässä oli uusintalähtö latvialaisveneen kaaduttua jo
ensimmäisessä mutkassa. B-finaalin
voitti latvialainen Miks Zaharcenoks.
Filemon Sundberg oli tässä kuudes.
O-125

Kilpailu itse oli kiehtova. Junioriluokassa GT-15 oli kilpailijoita 28. Rata oli luokiteltu kuitenkin vain 18:lle josta
syystä ajettiin karsinnat. Jo
aika-ajot osoittivat, että eestiläiset kuljettajat ovat muita parempia. Ensimmäiset
viisi parasta olivat paikallisia kilpailijoita. Suomalaiset
Arttu Saari ja Filemon Sundberg löytyivät sijoilta 14 ja 22.
Kahdesta karsintaerästä pääsi suoraan loppukilpailuun kuusi kilpailija ja keräilyerästä vielä kuusi. Arttu
Saari pääsi suoraan loppukilpailuun
ja oli lopputuloksissa 13. Kilpailun
voitti selvästi edellisen kauden Maail-

luokan

ensimmäinen

MM

järjestettiin vuonna 2000 ja se
ajettiin Harku-järvellä kuten nytkin.
Tallinnassa on ajettu luokan MMtittelistä jo viisi kerta. Ainoana
kuskina ensimmäisestä MM-kisasta
oli mukana suomalainen Juha Majuri.
Hän toisti vuonna 2016 vuoden
2000 saavutuksen eli ei tulosta.
Kilpailun taso oli kivikova. Paikalle
oli
saapunut
kolme
viimeistä
maailmamestaria: eestiläinen Marek
Peeba (maailmanmestari 2015) ja
kaksi italialaista Manuel Zambelli
(2010, 2012, 2013) sekä vuosien 2011
sekä 2014 maailmanmestari Alex
Zilioli. Näiden lisäksi oli paikalle
saapunut omat moottorit ja veneet
itse rakentava puolalainen legenda
Henryk Synoracki, viisinkertainen
Euroopan mestari. Manuel Zambelli
lopetti kilpailijauran kauden 2014
jälkeen mutta VRP-team houkutteli
hänet uudelleen menestyksellisesti
kilparadoille, nyt Harku-järvellä tuli
kahden ensimmäisen erän voitto

Eestin Marek Peeban ollessa toisena.
Kolmas erä oli yllätyksellinen. Alussa
johtoon meni Marek Peeba ja näytti,
että hän voittaa erän. Viimeiselle
kierrokselle mennessä oli järjestys
Marek Peeba johdossa, toisena kiiti
Henry Synoracki, kolmantena Alex
Zilioli ja vasta neljäntenä Manuel
Zambelli.
Viimeisen kierroksen
ensimmäisen
mutkan
jälkeen
hajoisi Marek Peeban moottorin
pakoputki (jo toisen kerran samana
viikonloppuna). Viimeiselle suoralle
tullessa hyytyi Henryk Synorackin
veneen moottori ja Alex Zilioli
pysähtyi täysin. Näin Manuel Zambelli
ylitti voittajana maaliviivan ja saavutti
luokan
maailmamestaruuden
jo
neljättä kertaa. Sellaiseen ei ole
kyennyt kukaan muu aikaisemmin.
Viimeisen erän voitti Synoracki. Marek
Peeballe riitti tästä erästä toinen sija
saadakseen MM-hopeaa. Näin lopulta
kävikin. Pronssi meni Puolaan Henryk
Synorackille. Neljänneksi tuli yllättäen
luokan tulokas unkarilainen Zoltan
Török. O-125 luokan kehityksestä
voidaan todeta, että vuonna 2000
paras keskinopeus oli 81.3 km/t ja
nyt vuonna 2016 (Synoracki) saavutti
keskinopeudeksi 101.1 km/t. Kehitys
on todella huimaa!
Kolmantena MM-luokkana ajettiin
OSY-400 hydroilla. Täälläkin tehtiin
luokan historiaa, kun Tarton kerhon
Rasmus Haugasmägi voitti MM-titteliin jo neljättä kerta peräkkäin. Tämänlaatuinen yhden kuskin ylivoimaa
saattaa alkaa jo nakertaa luokan suosiota. Tähän voidaan vielä lisätä, että
ennen Rasmuksen voittokulkua voitti luokan maailmanmestaruuden kaksi vuotta peräkkäin hänen ystävänsä
Sten Kalder samasta kerhosta. Rasmus Haugasmägi ei osallistunut viimeiseen erään koska kolme erävoittoa riitti maailmanmestaruuteen.
Puolalainen Cezary Strumnik saavutti hopeamitalin ja kisoihin uudella itserakentamallaan kalustolla osallistunut Erko Aabrams voitti pronssin.
Kuuden joukkoon mahtui kaksi kuskia USA:sta. USA-kuskien ajotyyli
ja veneet poikkeavat paljossakin eurooppalaisista. Veneet ovat valmistettu vanerista ja ulkonäöltään kuin taideteokset. Niissä kuski ei aja vatsalla
”leväten” vaan polvillaan. Ajotyyli on
sivusta-katsojalle aika hurja, mutta
näyttävä. Ehkä olisi Suomessakin aika
palata tämän mielenkiintoisen, suhteellisen edullisen luokan pariin, jossa
kaksikymmentä vuotta sitten Kimmo
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Selin ja Samuli Karjalainen saavuttivat MM-kisoista yhteensä palkintopallisijoitusta? Moottorien valmistajan Yamaton kiertävä maailmamestarin palkinto on tavoittelemisen arvoinen.
UIM johtajat jakoivat palkinnot ja kaikki kilpailijat saivat kunnian tulla esitellyksi paikalla olleelle yleisölle. Kilpailusta lähetettiin molempina päivinä neljän tunnin suora TV-lähetys kansallisen
yleisradioyhtiön ETV:n ykköskanavalla. Kilpailun järjestäjä oli rakentanut kisoja varten uudet
tasokkaat lähtölaiturit, wc sekä suihkutilat. Yleisesti ottaen kilpailijat ja katsojat olivat tyytyväisiä
koko viikonloppuun. Aikataulut pitivät eikä niitä muutettu kesken kilpailun ja jälkikatsastus oli
ammattitaitoisesti hoidettu asianmukaisin mittalaittein. Voisi olettaa, että korkeatasoisia huippukisoja nähdään taas Tallinnassa Harku-järvellä jo
lähivuosina.
Teksti: Vahur Joala
Kuvat: Jussi Alanko
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# 36 Gumbo Racing Team menestys jatkuu..
2005 F1000 luokan PM 1,
Christoffer Eriksson
2006 S850 luokan MM 1,
Christoffer Eriksson
2008 Marino Swing Cup 1,
Johan Wahlman
2009 Marino Swing Cup 1,
Johan Wahlman
2013 Marino Swing Cup 1,
Johan Wahlman
2015 Tg Special luokan SM 1,
Mats Lundmark
2016 Tg Special Cup 1,
Mats Lundmark
Christoffer ”Toffe” Erkssonin ja hänen
kaveriporukan perustama Gumbo Racing Team on hyvä osoitus siitä miten
hyvällä tiimillä voi päästä hyviin tuloksiin riippumatta luokasta kun on oikea
asenne. Se vaatii innostusta, suunnitelmia, ja tekijöitä. Vaikka tiimiporukka ei Matsin ympärillä ole sama kun
Toffella ja Johanilla niin GRT:n henki on tallessa joka vie unelmia läpi kovalla työllä. Kaikki jotka ovat olleet
mukana GRT:n toiminnassa jossain
vaiheessa jakavat sitä positiivista palautetta ja ystävyyttä mitä nuori kilpaveneilijä tarvitsee. Tärkeintä on saada
kerättyä oikeat ihmiset tiimin ympärille jotka haluavat tehdä yhteistyötä
ja jakaa samaa innostusta ja tavoitetta.

kaksi ja yksi toinen sija. Tämä riitti Tg
Special Cupin voittoon.
Kalkkiranta Race: 1. Alexander Linden
2. Benjamin Vuorihovi 3. Jan Bergström
Kitö Loppet: 1. Ted Sandström 2. Mats
Lundmark 3. Jim Tackman
Norrkulla Loppet: 1. Mats Lundmark
2. Ted Sandström 3. Alexander Linden
SSS Paven Race: 1. Mats Lundmark 2.
Alexander Linden 3. Jan Bergström

nis jotta pääsee harjoittelemaan ajoa
ja kokeilemaan potkureita ja säätöjä
niin paljon kun mahdollista ensi kautta varten.
Nähdään taas kisoissa ensi vuonna!
Gumbo Racing Team, Dick Lundmark
Kuvat: Tom Karlsson, Jussi Alanko

Tg Special Cup 2016: 1. Mats Lundmark 2. Ted Sandström 3. Alexander
Linden
Toivottavasti syksy on pitkä ja kau-

Christoffer Erikssonin ja Jussi Niemen tuella matka jatkuu ensi kaudella
jossa tavoitteena on GT30 luokan SM,
EM ja MM.
Siirtyminen Tg Special Cupista, GT30
luokkaan vaati paljon harjoittelua ja
testiajoa joka tietysti nuorta miestä miellytti. Kyläkisoissa käytetty lentävä lähtö muuttui myös SM radoille
siirtymisen myötä laiturilähdöksi joka
myös vaati paljon harjoittelua. Kun tämä kausi on tullut päätökseen on alla
kaksi GT30 luokan kilpailua, Hirvensalmi Race ja Lohja Race joka myös
oli GT30 luokan MM-kilpailu. Lohjan
MM-kilpailun 12 sija miellytti Matsin
tukijoita ja antoi hyvän lähtökohdan
ensi kautta ajatellen.
Kesän viimeisessä Offshore kilpailussa Imatralla Mats pääsi myös kokeilemaan kartturin paikkaa Off V60 luokassa joka oli hieno kokemus. Tätä
ehkä enemmän ensi kaudella?
Tg Special Cupissa ajettiin tänä kesänä neljä osakilpailua josta Mats voitti
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Swing Extreme Cup 2016
Kiinnostus jokamiesluokan venekilpailuihin on lisääntynyt tasaisesti viime vuosina Suomessa. Kesällä 2016
ajettiin jo 7 kilpailua Uudenmaan saaristossa ja osallistujia oli parhaim-

Muutoin Cupissa noudatetaan kunkin
kilpailunjärjestäjien asettamia sääntöjä, ja pisteissä huomioidaan neljässä
osakilpailussa ajetuista kolme parasta
sijoitusta. Tänä vuonna Cupissa ajet-

millaan 104. Näissä niin sanotuissa kyläkilpailuissa on mahdollisuus
ajaa täysin vapaasti valittavissa luokissa haluamallaan veneellä ja moottorilla, mutta myös kilpailuluokissa, jotka ovat tarkemmin säänneltyjä.
Kilpailusarjojen Marino Swing Cup
(www.marinoswingcup.fi) ja TG-Special Cup (www.norrkullaloppet.fi/tgcup/) suosio on lisännyt kiinnostusta myös uusiin, erityisesti suuremman
moottoritehon veneille tarkoitettuihin
sarjoihin. Osallistujien toiveesta luotiin sen takia kesäksi 2016 kaksi uutta kilpailusarjaa; Swing Extreme Cup
ja Sport 75 Cup, joista jälkimmäisestä
lisää myöhemmin.

tiin seuraavat osakilpailut:

Swing Extreme Cup ajetaan yhdellä venetyypillä, Marino Swingillä, jossa voidaan käyttää 40-75 hv:n moottoria. Virittäminen on sallittua, mutta
moottorin tai veneen ulkonäkö ei saa
poiketa merkittävästi alkuperäisestä. Yleisimmin käytetty moottori on
Yamaha 70 CES, mutta kilpailukauden aikana voitiin todeta, että myös
40 hv:n moottorilla voi pärjätä erittäin hyvin. Cupin ideana onkin, että
menestymisen ratkaisee ajokyky eikä
kilpailubudjetti tai moottorivirityksen tuntemus, kuten monissa muissa kilpasarjoissa. Swing Extreme Cupissa ei suuremmasta nopeudesta ole
yksinkertaisesti paljon hyötyä, koska
vakiovarustuksellakin on täysi työ pysyä veneessä lyhyillä kilpailuradoilla.
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• Kitöloppet 2.7.2016
• Norrkullaloppet 23.7.2016
• KaMK Race 13.8.2016
• SSS Paven Race 27.8.2016
Cupiin osallistui 9 venettä, joita kuljettivat eri-ikäiset ja eritasoisen kokemuksen omaavat kuljettajat. Ensimmäisissä kilpailuissa Kitössä ja
Norrkullassa kilpailuososuhteet olivat
loistavat, aurinko paistoi ja tuuli oli
heikkoa. Seuraavia kilpailuja KaMK ja
SSS Paven leimasivat kovat tuulet, yli
12 m/s ja kaatosade (KaMK). Selviytyäkseen hyvin tuli siis pystyä käsittelemään venettään kaikenlaisissa sääoloissa.
Selvä ennakkosuosikki Henrik Strand

(#14) osallistui vain kolmeen neljästä
kilpailusta, mutta näissä näkyi selvästi, että hän oli ajanut venettään kaikenlaisissa olosuhteissa useita vuosia,
ja että vene on hyvässä tasapainossa. Lentävät lähdöt eivät olleet hänen
paras puolensa, mutta taitavana kuljettajana hän ohitti kilpailijan toisensa jälkeen tullen maaliin voittajana.
Monena vuonna Marino Swing Cupiin osallistunut Max Malmberg (#10)
näytti ajokokemuksensa tuloksenaan
tasaisesti toinen sija. Hieman parannetulla kalustolla hän tulee olemaan
vaarallinen vastustaja myös kaudella
2017. Dan Lundmark (#77) omaa monen vuoden kokemuksen Swing-kilpailuista, mutta usean vuoden tauon
jälkeen häneltä vaaditaan lisää aikaa
harjoitteluun ja veneen tasapainottamiseen, jotta Cup-voitto olisi realistinen tavoite. Tämän vuoden kolmas
sija oli siten parempi kuin olisi voinut odottaa. Göran Martin/Marcus
Rundlöf (#69) -tiimillä on eräs maailman nopeimmista Swingeistä, huippunopeus 63,5 solmua. Pitkillä radoilla voittomahdollisuudet olisivat olleet
suuremmat, mutta kauden lyhyillä radoilla veneen käsittely oli hankalaa, ja
Göran sai tyytyä neljänteen sijaan. Ainoa 40 hv:n moottorilla ajanut Max
Wolontis (#40) osoitti, ettei moottoriteho ole ratkaiseva tekijä. Erityisesti
vaikeissa olosuhteissa 70 hv:n moottorilla varustetuilla veneillä oli vaikeuksia pysyä Maxin vauhdissa. Ellei
turhaa varaslähtöä KaMK-kisassa ja
kääntölipun ohittamista väärältä puolelta SSS Pavenissa olisi tapahtunut,
loppusijoitus olisi ollut selvästi korkeampi kuin viides. Uusilla tulokkailla
Patrik Martinilla (#39), Sebastian Remyllä (#6) ja Christian Eklundilla (#7)
on vielä melko paljon tehtävää ve-

neensä kanssa ylemmille sijoille noustakseen, mutta he odottavat jo innolla ja suurin suunnitelmin ensi kautta.
Nuoren ikänsä vuoksi vain harjoittelemassa mukana ollut Ted Sandström
(#99) osallistuu ensi kaudella tosissaan jo nyt lupaavaksi osoittautuneella veneellään.
Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että
Swing Extreme Cupin ensimmäinen
kausi oli onnistunut ja värikäs. Selviydyttiin ilman suurempia vahinkoja,
jännitystä riitti viimeiseen osakilpailuun saakka ja kisan voitti ansaitusti
Henrik Strand. Onnittelumme!
Ensi kautta odottaessamme toivotamme uudet kuljettajat tervetulleiksi! Lisätietoja löytyy Cupin Facebook-sivuilta.
Swing Extreme Cup 2016 lopputulokset:
1) #14 Henrik Strand - Marino Swing/
Yamaha 70 CE - 45p
2) #10 Max Malmberg - Marino
Swing/Yamaha 70 CE - 36p
3) #77 Dan Lundmark - Marino
Swing/Yamaha 70 CE - 31p
4) #69 Göran Martin - Marino Swing/
Yamaha 70 CE - 28p
5) #40 Max Wolontis - Marino Swing/
Yamaha 40 - 22p
6) #6 Sebastian Remy - Marino
Swing/Yamaha 70 CE - 22p
7) #39 Patrik Martin - Marino Swing/
Yamaha 70 CE - 16p
8) #7 Christian Eklund - Marino
Swing/Yamaha 70 CE - 13p
9) #35 Tom Malmberg - Marino
Swing/Yamaha 70 CE - 3p

Teksti: Dick Lundmark
Kuvat: Tom Karlsson, Jaije Hägglund, Mats J. Kangas
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F4 MM-sarja päättyi suomalaisjuhliin; JUHO-MATTI MANNINEN VOITTI F4-LUOKAN MAAILMANMESTARUUDEN
Kahdeksan Euroopan mestaruutta
kolmessa eri luokassa ja läjäpäin muita mitaleita siihen vaadittiin, mutta
viimeinkin se on todellisuutta: Team

Mannisen ensimmäinen maailmanmestaruus Juho-Matti Mannisen voitettua F4-luokan MM-sarjan! JuhoMatti voitti kauden kuudesta kisasta
viisi ja oli jokaisessa aika-ajojen nopein. F4-luokan maailmanmestaruus
on harvinaista herkkua, sillä edellä
mainittu maailmanmestaruus on ensimmäisen suomalaisen kuljettajan
voittamaa maailmanmestaruus F4luokassa.
Alun perin kauden piti alkaa jo Toukokuussa Ranskassa, mutta kisa peruttiin. Kaiken lisäksi myös Italian
kilpailu peruttiin, joten tapahtumarikas MM-kausi alkoi Norjan MM-kilpailulla. Norjan MM-viikonloppu oli
äärimmäisen tiukka ja aika-ajoissa
sekä kisassa Juho-Matti joutui kamppailemaan tosissaan Kalle Viipon ja
Latvialaisen Nikita Lijcsn kanssa Juho-Matin päätyessä niukasti molempien päivien aika-ajoissa ensimmäiseksi. Nikita onnistui kaiken lisäksi
voittamaan sunnuntain kilpailun, joten vaikka lauantain kisan voitto antoi
hyvän pohjan MM-sarjalle, ei vauhdin riittävyydestä muissa kisoissa ollut
mitään takeita.
Imatran MM-kilpailu oli kauden
käännekohta
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Seuraava MM-osakilpailu oli kotivesillä Imatralla, joka eittämättä antoi
reilusti etua. Kisaa ennen testattiin
reilusti ja ehdin olemaan kesälomien
ansiosta enemmän
mukana. Pikkuhiljaa saatiin kalustoa
parannettua, kunnes lopulta kaikki
loksahti paikalleen
ja saatiin veneen
balanssi istumaan
täydellisesti JuhoMatin hanskaan.
Imatran kisa päättyikin molempien
kilpailujen
aikaajojen ykköstilaan
ja kilpailujen voittoon. Ero muihin
oli kasvanut, joten
testiradalla
käytetty aika ei ollut
mennyt hukkaan.
Vielä Norjan kilpailuissa kilpailut
olivat erittäin hankalia balanssiongelmien takia, mutta ne oli nyt saatu korjattua ja se näkyi tuloksessa.

muihin saavutetaan ilman kovaa työtä, ei tiedä lajista mistään.

Saksassa ajettuun viimeiseen MM-kisaviikonloppuun saatiin vielä hieman
parannettua vauhtia. Panostus oli kova etenkin aika-ajon parantamiseksi. Saksan viikonloppu meni tuloksellisesti täydellisesti, vaikka järjestäjät
laittoivat kapuloita rattaisiin lukuisilla järjestelyongelmilla. Juho-Matti oli
nopein kaikissa sessioissa, paitsi viikonlopun ensimmäisissä harjoituksissa, joten Maailmanmestaruus varmistui kahden ylivoimaisen kilpailuvoiton
saattelemana.

Norjan jälkeen vielä Hirvensalmen
SM-osakilpailussa oli ongelmia balanssin kanssa, vaikka kovassa kelissä ajetusta kilpailusta tulikin voitto.
Onneksi ennen Imatran MM-kilpailua saatiin vene balanssiin. Ero oli silminnähtävä. On aivan uskomatonta,
miten suuri ero on kalustolla, joka ei
ole balanssissa ja kalustolla, joka on
balanssissa. Ajettavuuseron näki ihan
rannalta katsomalla. Koska balanssi ei
ollut enää ongelma, pystyin tekemään
kalustoon täydellisesti sopivat potkurit, joten vauhti kasvoi myös sitä kautta ja tulokset puhuvat puolestaan.

Hyvää suomalaismenestystä täydensi
vielä Kalle Viippo, joka sijoittui MMsarjassa hienosti kolmanneksi. Kallen
nopeus oli kasvanut reilusti, sekä ajaminen oli paljon tasaisempaa ja kypsempää kuin aikaisemmilla kausilla.

Kauden 2015 loputtua päätettiin jatkaa menestyksellistä yhteistyötä Roger Lönnbergin Motor Mix-teamin
kanssa. Ajoon saatiin Roger Lönnbergin rakentama Motor Mixin uudempi
venemalli, jolla Tuukka Lehtonen oli
päättänyt edellisen kauden. Ensimmäiset testit ajettiin maaliskuussa ja
vene osoittautui heti reilusti paremmaksi kuin edellisellä kaudella käytetty Motor mix –vene, jolla Juho-Matti
voitti Euroopan mestaruuden kauden
2015 kohokohdaksi.
Veneessä oli kuitenkin vielä joitain ongelmia, jonka seurauksena balanssi ei
ollut paras mahdollinen, jonka aiheuttamat ongelmat näkyivät etenkin kisassa. Lukuisista testeistä huolimatta
ongelmia ei ollut saatu korjattua ennen Norjan MM-kilpailua, jossa JuhoMatti ei päässyt muita karkuun edes
ajaessaan kärkipaikalla. Huono balanssi ei mahdollista kunnolla esim.
potkureiden kehittämistä, joten se on
ensimmäinen korjattava asia.

Parasta kaudessa olikin se, että saatiin
kehitettyä kalustoa pitkin kautta niin,
että vauhti kasvoi jatkuvasti eikä jääty
seisomaan paikallaan, kuten kärjessä
ajaessa saattaa helposti käydä.

Helppoja mestaruuksia ei ole
Vaikka tuloksia katsomalla voisi kuvitella, että maailmanmestaruus tuli helpolla, niin se ei pidä paikkaansa.
Kolmen kisaviikonlopun MM-sarja on
jo lähtökohtaisesti niin raskas, että jo
se karsii jyvät akanoista. Jos joku kuvittelee, että ylivoimainen vauhtiero

Suomen- ja pohjoismaiden mestaruudet maksimipistein
SM-kisaraportit jäävät tässä jutussa ymmärrettävistä syistä MM-kisojen jalkoihin. Kauden 2016 F4-luokan SM-kisat ajettiin Hirvensalmella
ja Lohjalla. Juho-Matti oli molempien

kisaviikonloppujen selkeästi nopein,
joten suomenmestaruus tuli maksimipistein.
Hirvensalmella ajettiin myös Pohjoismaiden mestaruuskilpailut, joten
SM-voittojen ohella Juho-Matti voitti myös Pohjoismaiden mestaruuden.
Tätä kirjoitettaessa vielä on ajamatta
Euroopan mestaruuskilpailut Englannissa, minne panostetaan tosissaan.
Lehden ilmestyessä on jo selvää, onnistuttiinko saavuttamaan täydellinen mestaruussaldo voittamalla kaikki saatavilla olevat mestaruudet.
Loppusanat ja kiitokset
Jutun alussa mainitsin, että ollaan Juho-Matin kanssa voitettu ennen tätä
kautta Team Mannisen nimissä kahdeksan Euroopan mestaruutta kolmessa eri luokassa, mutta ei yhtään
Maailmanmestaruutta. Tämä jollain
tapaa kummallisena tilastovääristymä
pidettävä asia selittyy sillä, että aiemmin ajettiin yksirunko-luokkia, joissa
ei jaettu maailmanmestaruuksia.
Lopuksi vielä täytyy kiittää kuljettajan ja tiimin puolesta jokaista, joka
on osallistunut kaikkeen siihen työhön, joka sarjamuotoisen maailmanmestaruuden voittamiseen vaaditaan.
Maailmanmestaruuden voittamiseen
tarvitaan paras kuljettaja, paras vene,
paras potkuri ja etenkin paras tiimi ja
ne kaikki toteutui tänä kautena.
Team Manninen ja Motor Mix
yhteenliittymä kaudella 2016:
Juho-Matti Manninen
Kuljettaja
Mauri Manninen
Tiimipäällikkö ja lähettäjä
Juha-Pekka Manninen
Radiomies ja potkureiden tekijä
Roger Lönnberg
Veneen rakentaja
Mekaanikot:
Tapio Korpaeus
Timo Suomi
Jarmo Torvinen
Teksti: Juha-Pekka Manninen
Kuvat: Pirjo Lehtonen

F4 MM-tulokset 2016

Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
22
22
22

Boat Number
15
71
95
20
23
79
20
90
14
96
46
5
21
78
91
22
14
57
12
19
41
9
37
40
40

Driver/Team
MANNINEN Juho-Matti
LIJCS Nikita
VIIPPO Kalle
HALVORSEN Joakim
HAUGAARD Sebastian
MANIESWSKI Adrian
SEDERHOLM Magnus
SANZ LOPES Hector
LINDHOLM Alexander
KASNAPUU Reio
STILZ Maximilian
SACCHI Giacomo
WIESE Patrick
JERNFAST Morgan
GROB Christian
ATTILA Ifj. Horvath
SCHEWARICK Uwe
LARSEN Victoria
BRETTSCHNEIDET Uwe
SUNDE Nena
STAINYS Paulius
COLLERET Joris
LONNBERG Roger

Nationality
FIN
LAT
FIN
NOR
NOR
POL
FIN
ESP
FIN
EST
GER
FRA
GER
SWE
GER
HUN
GER
NOR
GER
NOR
LAT
GER
FIN

KAISER Dietmar

GER

R1
20
17
8
13
10
7

R2
17
20
13
9
11
10

R3
20
15
17

R4
20
17
15

R5
20
17
9
15
10
13

R6
20
4
17
13
5
3

Total
117
90
79
50
36
33
13 13
26
0 15
8 0 23
11 11
22
10 10
20
11 8 19
3 15 18
6 11 17
15 0
15
7 7 14
5 9 14
2 10 12
11 0
11
4 6 10
9 0
9
0 2 2
1 1
0
0
0
0
0

R1: Tvedestrand in Norway on 08/07/2016R2: Tvedestrand in Norway on 09/07/2016R3: Imatra in
Finland on 06/08/2016R4: Imatra in Finland on 07/08/2016R5: Berlin‐Grunau in Germany on
27/08/2016R6: Berlin‐Grunau in Germany on 28/08/2016
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Charlie Estlander Marino Swing Cup 2016 voittaja
Vauhdikas Marino Swing Cup 2016 toi
pitkästä aikaa uuden voittajan, neljä kertaa Cupin voittoon ajanut Mikael Wareliuksen mitalin väri oli nyt
hopea. Team Estlander, Charlie Estlander nousi voittoon, hänen suoritukset, varsinkin kauden loppupuolel-

la olivat loistavia ja näin saatiin uusi
voittaja, onneksi olkoon Challe!!
Kansainvälistä kokemusta
Kausi 2016 avattiin kesäkuun alussa Peurungan F2 MM kisojen yhteydessä, kilpailu oli kaksipäiväinen ja
toi kuljettajille arvokasta kokemusta,
puitteet olivat hyvät, aikataulut tiukat kuten arvokisoissa kuuluukin olla. Peurunka oli myös cupin kaikkien
aikojen ensimmäinen makeavesikilpailu, tämä toi haastetta veneiden säätöihin. Kaksipäiväinen kisa sujui mallikkaasti ja oli näyttävän näköistä,
parasta vauhtia ja Peurungan kisan
molempien erien voittoon ajoi Mikael Warelius. Toivottavasti Peurungalla ajetaan myös ensi kaudella Marino
Swing Cup osakilpailu, ainakin yleisö
piti näkemästään.
Kahden kauppa
Kausi oli selvästi kahden kauppa,
aluksi näytti siltä, että Mikael Warelius jatkaa voittokulkuaan, hän aloitti kauden kolmella peräkkäisillä voitoilla, vastaavasti Charlie Estlander
paini erilaisilla säätöongelmilla. Kitön ajoissa Challe aloitti nousun, vastaavasti Mikellä alkoi säätöongelmat.
Kauden puolivälissä ajettu Norrkulla
loppet meni Challelle jossa hän voitti
molemmat erät ja kun vielä Mikke lensi veneestä sekä Kabbölessä että Svartbäckin kisassa, oli homma selvä.
Poikkeussääntö
Kaudelle 2016 tehtiin myös moottoreita koskeva poikkeussääntö, tällä kertaa sallittiin ns. ”isolohko” n. 500cm3
18 KILPAVENEILY

Selva moottoreiden pääsy sarjaan,
perusteluna oli Selva T400 moottorin vaikeasti saatavilla olevat varaosat, sekä myös moottoreiden saatavuus. Poikkeussääntö koski vain
kautta 2016. Kauden aikana nähtiin,
että suurempi kuutiotilavuus toi lisää

vauhtia, ja Selva nousi haastajaksi Tohatsun voitto-rintamaan. Päätös oli
siis perusteltu ja syksyn kokouksessa
päätetään saako poikkeusääntö jatkoa.
Marino Swing Cupin kannalta on hyvä, että sarjassa kilpailee useita moottorimerkkejä, tämä antaa lisää väriä
sarjaan. Marino Swing Cupin ehdoton
väriläiskä Kaffe Karlssonin Selva lauloi parhaimmillaan ihan kärjen vauhtia. Myös Fredrik Fazerin vauhti oli
selkeästi parempi kuin ”pikku” Selvalla ja hän sijoittuikin sarjassa kolmanneksi.
Kaudella nähtiin paljon uusia ratkaisuja, mm. veneiden ohjaus sekä istuin
ratkaisuissa, kauden alussa näytti siltä, että ns. jockey penkit olisivat suosituimmat, loppukaudesta taas kuppipenkit, jockey penkki-veneiden kuskit
kävivät tämän tästä uimassa, joten
moni on varmasti kuppipenkin kannalla.
Marino Swing Cup 10V 2017
Marino Swing Cup täyttää ensi vuonna
10 vuotta, tänä aikana sarja on kehittynyt huimasti, veneiden huippunopeudet ovat nousseet
tasaisesti 1 solmu
/ vuosi, vielä suuremmat erot ovat
kierrosajoissa, tämän päivän Swing
Cup vene on jopa
nopeampi radalla kuin Extreme
Swingit jossa sallitaan 70hv koneita? Mainittakoon
että Sipoon nopein

Extreme Swingi kellotti äskettäin 63,5
solmun huiput!!?, joten sekin on nyt
todistettu. Huimista nopeuksista huolimatta, vahinkoja ei ole sattunut, toivotaan että sama tahti jatkuu.
Sarjassa on mukana kuljettajia jotka ovat ajaneet alusta alkaen, ainakin
Johan Wahlman ja Mikael Warelius
ovat varmasti mukana, toivotaan että
muutkin pysyvät vauhdissa mukana.
Marino Swing Cupin ovat aikaisemmin voittanut vain 3 kuljettajaa, Rikke
Carlsson, Johan Wahlman, sekä Mikael Warelius. Nyt saatiin neljäs nimi listaan.
Marino Swing Cup Gaala
Marino Swing Cup päättää kauden komeasti Marino Swing Cup Gaala illassa, ilta vietetään arvokkaasti Söderkullan Kartanossa syyskuun 24 päivä,
tämä on jo kolmas gaala ja tuo sarjaan
sopivasti arvokkuutta.
Lopputulokset 2016
1. Charlie Estlander Estlander Racing 99p
2. Mikael Warelius Warelius Racing 83p
3. Fredrik Fazer - JB Tech 49p
4. Victor Strandell Estlander Racing 48p
5. Andy Söderling - FR Racing 44p
6. Kaffe Karlsson Hungry Wolf Racing 43p
7. Christian Forsström Fosi Racing Team 37p
8. Johan Wahlman - GRT. 21p
9. Max Malmberg - FR Racing 18p
10. Mikael Ståhl - One Man’s Racing 14p
11. Olle Martin - Fosi Racing Team 10p
12. Mikael Lindholm - HFW 7p
13. Casper Sundberg - TBR 3p
Teksti: Bo Warelius
Kuvat: Tom Karlsson, Jaije Hägglund

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.

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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Speed Boat Center Racing Teamin ensimmäinen
kausi toi värisuoran SM-mitaleja
Kalkkirannan kisoihin lähdettiin odottavin tunnelmin. Jerry ja Emma olivat
testanneet V-150 luokan Aeroa ja Jerry oli tehnyt hieman muutoksia veneeseen. Tommy ja Joanna taas lähtivät
kisoihin V-150 luokan mestariveneellä, joten muutoksia ei juurikaan ollut
tarve tehdä. Ilkka ja Vivian puolestaan
lähtivät hakemaan kokemusta V-60
luokasta, tavoitteena lähinnä päästä
maaliin, varsinkin kun keli Kalkkirannassa oli varsin kova.

Kauteen valmistautuminen aloitettiin hyvissä ajoin ja ensimmäiset testit
ajettiin jo huhtikuun puolella. Varsinkin tiimin ensikertalaisille tuli kuitenkin pienoisena yllätyksenä testaukseen
ja paketin optimointiin tarvittavan ajan
määrä. Vielä kun uusia koneita oli kaksin kappalein ja ne molemmat piti ajaa
sisään, niin aikaa paloi melkoisesti ennen kuin päästiin testaamaan kalustoa
kisavauhdissa. Toisaalta tiimin kokeneempi kaarti, joiden veneet olivat periaatteessa valmiita, olisi voinut testata ja
kehittää kalustoa hieman enemmänkin
ennen kauden alkua.
Tiimin ensikertalaisella Ilkalla lähti innostus, suunnitelmat ja ajankäytön hallinta täysin lapasesta ja järki jäi narikkaan. Viime marraskuussa hankitun
V-60 luokan Dalla Pietan kaveriksi tuli maaliskuussa hankittua 3A luokan
Tintorera ja tavoitteeksi asetettiin osallistuminen Norjan ja Ruotsin MM- ja
EM-kisoihin. Tintoon hankittiin moottoriksi uusi Mercuryn 4-tahtinen 115
Pro XS. Sisäänajovaihe meni vielä suhteellisen hyvin, mutta sen jälkeen totuus rupesi valkenemaan. Noviisin itse
tekemän nosecone asennuksen ja potkuriarvausten kanssa tuhraantui niin
paljon aikaa, että jo toukokuun lopussa piti todeta, että aika ei millään riitä.
Tinto saatiin lopulta kuitenkin valmiiksi ja kun paketilla oli ehditty kisa-asetuksissa ajaa 15 minuutin testilenkki,
lähdettiin kesän ainoaksi jääneeseen
kisanomaiseen testiin MSSA tapahtumaan heinäkuun puolessa välissä. Tinto
osoittautui varsin nopeaksi hyllystä löytyneellä cleaverillä. Ensimmäisellä eta20 KILPAVENEILY

pilla Lappeenrannasta Puumalaan
saatiin paljon arvokasta kokemusta,
mutta paluumatka meni köröttelyksi teknisten murheiden takia. Syylliseksi osoittautui lopulta tukkiutunut
erillinen polttoainepumppu. Tämän
jälkeen Tintorera on ollut kuivalla
maalla odottaen seuraavia seikkailuja ja mahdollista uutta omistajaa.
V-60 luokan Dalla Pieta oli ostettaessa optimoitu vanhemmalle 50hv
2-tahti Merurylle, joten setup meni täysin uusiksi, kun perälautaan
asennettiin painavampi 4-tahti Mercury 60 Formula Race. Heti ensimmäisistä testeistä lähtien ihmeteltiin
ja tuskailtiin Dallan loikkimista. Mitä tyynempi oli keli, sitä villimmin ja
holtittomammin Dalla loikki. Vaikka vene oli suhteellisen nopea, oli sitä erittäin hankala ajaa. Lääkkeitä
yritettiin löytää potkureista ja hissin
setbackista. Tulokset olivat kuitenkin valitettavan laihoja ja loikkimista
ei saatu millään kuriin, eikä venettä
nostettua siiville.

V-150 luokan lähdössä Jerry ja Emma ottivat ensimmäisellä kierroksella
kärkipaikan, kunnes Aeron hissin pultit pettivät ja nopeus putosi niin, että
kilpailijat pääsivät ohi. Aerot tiedettiin
nopeiksi, erityisesti kovemmassa kelissä, joten Tommy ja Joanna ajoivat
lopulta melko helppoon osakilpailuvoittoon. Jerry ja Emma ajoivat maaliin kolmantena. V-60 luokassa Ilkka
ja Vivian aloittivat tarkkailuasemissa
joukon hännillä. Kovempi keli ja aallot
tasasivat Dallan loikkimista sen verran, että Dalla oli ajettava ja suhteellisen nopea. Ensimmäinen kierros ajettiin ehkä vähän turhankin varovasti
totutellen kisatunnelmaan, mutta toisen kierroksen alussa huomattiin, että
vauhti riittää hyvin keskijoukon kanssa kisaamiseen. Toisella kierroksella
Ilkka ja Vivian ottivat kakkospaikan ja
se onnistuttiin pitämään maaliin saakka. Jerryn ja Emman teknisiä murheita lukuunottamatta Kalkirannan kisat
olivat tiimille menestyksekkäät ja antoivat uskoa tulevaan.
Ennen Kotkan kisoja oli kalustoa testattu ahkerasti. Dallan loikkimiseen
tosin ei oltu löydetty syytä. Erilaisia
säätöjä kokeiltiin mm. Kitö Loppetissa, jossa Dallan kartturina debytoi Vivianin pikkusisko Viveka. Kotkan kisojen harmittava peruuntuminen laski

melkoisesti tunnelmaa ja innostus testaamiseen hiipui. Elokuussa taas työja koulukiireet hieman rajoittivat testaukseen vaadittavaa aikaa, mutta
kaikenlaisia viime hetken säätöjä tehtiin, koska mitalien kohtalo määräytyisi hyvin pitkälti Imatran kisojen tulosten perusteella.
Imatralle lähdettäessä Olinin veljekset säätivät veneitään tahoillaan ja
yrittivät löytää lisää vauhtia oletettavasti tyyneen keliin. Dallan viimeiset
säädöt tehtiin perjantaina Speed Boat
Centerin hallilla juuri ennen matkaan
lähtöä. Venettä punnittaessa mekaanikkoguru Pale hoksasi, että hei täällähän on pakkelista tehdyt speedrailsit.
Ne olivat olleet melko ovelasti piilossa trailerin pukkien takana, joten ne
eivät hypänneet sieltä silmille kovinkaan helposti. Kyllähän Dallan kuski
oli ne sieltä bongannut jo aikaa sitten,
mutta ei ollut asiaa sen enempää ajatellut vaan kuvitteli, että ne kuuluvat
Dallan pohjan muotoon. No eipä kuuluneet. Aikamme siinä arvuuttelimme
ja parilla puhelinsoitolla haettiin vahvistusta siihen, että naputellaan ne irti. Sitten ei muuta kuin vasara käteen
ja loput hiottiin pois vähän sinnepäin,
kun matkaan piti päästä. Kaikki keinot
piti käyttää, jotta koko kesän vaivannut hillitön loikkiminen saataisiin kuriin. Eihän se loikkiva Dalla kauhean
hidas ollut, mutta ihan mahdoton ajettava se oli, varsinkin tyynessä.

neljänsiä. SM-lopputuloksissa Tommy ja Joanna ottivat hopeaa, Jerryn ja
Emman jäädessä niukasti pronssille.
Dallan osalta perjantai-illan testit
Imatralla olivat lähinnä katastrofaaliset. Vauhti tippui siihen asti parhaiten toimineella potkurilla 3,5 solmua
eikä laukkaaminen hävinnyt mihinkään. Aikaisin lauantai aamusta jatkettiin testausta ja kokeiltiin vielä kerran
trimmilevyjen säätöä ja ihme tapahtui,
Dalla nousi siiville ja ensimmäistä kertaa koko kauden aikana loikkiminen
saatiin kuriin. Ongelmaksi tosin jäi, että venettä piti ajaa huimalla trimmikulmalla, mikä puolestaan johti siihen,
että pienestäkin aallosta Dallan keula
karkasi kohti taivasta ja vauhti hyytyi.

Lauantaina V-60 luokassa pläkässä
kelissä J-5 (Benjamin Vuorihovi / Filemon Sundberg) ajoivat täysin oman
kisansa. Kaverit olivat jo ensimmäisellä kääntöpoijulla jokusen sata metriä muiden edellä ja maalissa 3 minuuttia ennen kisan kakkosta. Muu
joukko tuli peräkanaa melko pienillä
eroilla. Tomi Huuhkan J-86 ei tykännyt yhtään tyynestä kelistä ja Dalla
loikki melkoisesti, eikä vauhti oikein
riittänyt ja Tomi rupesi jäämään jälkeen ensimmäisellä pitkällä myötätuuliosuudella. Valkoinen TG, J-161
(Sebastian Sederholm / Alex Kurki),
sen sijaan toimi tyynessä hyvin ja pojat ottivat kakkospaikan ensimmäisellä kierroksella. Toisella kierroksella
pääsimme kavereitten ohi, mutta hyvänolon tunne ja pokaalin kiilto silmissä kostautuivat ja meidän kuski
töpeksi kokemattomuuttaan toisen
kierroksen päätteeksi RT4 poijun
kiertämisen muitten aalloissa niin totaalisesti, että Dalla lähti villiin laukkaan keula kohti taivasta, niin että
katsomossakin jännättiin tuleeko ne
sieltä oikein päin alas. No pystyssä pysyttiin, mutta laukka vei vauhdin ja
J-161 kiihdytti tyynesti ohi. Seuraavat
kaksi kierrosta ajettiin sitten peräkkäin ja melko lähelle päästiin, mutta
kiri ei kuitenkaan ihan riittänyt, vaan
matka loppui meidän kannalta kesken
ja tuloksena oli harmittavan niukka

Imatralla olosuhteet eivät olleet kaikkein otollisimmat tiimin veneille, jotka toimivat paremmin hieman kovemmassa kelissä. Myöskään järvivedessä
ei veneitä oltu tänä kesänä testattu ennen Imatran kisoja. Tyynessä kelissä Aerot eivät yltäneet kärjen vauhtiin
ja molempina päivinä Jerry ja Emma
olivat kolmansia ja Tommy ja Joanna
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3:s sija, kun J-161 ehti ruutulipulle 3
sekuntia meitä ennen.
Tappio jäi tietysti harmittamaan ja
sunnuntaina oli sitten ”pakkovoiton”
paikka. Viikonloppuun lähdettäessä
tiedettiin, että Suomen mestaruuteen
riittää tai vaaditaan kakkos- ja kolmossijoitus kahdesta viimeisestä osakilpailusta. Kakkossija olisi siis meille
tässä tapauksessa voitto. Sunnuntaina ajettiin sama rata kuin lauantaina, mutta toiseen suuntaan, joten rata oli kaikille taas uusi. Me päätimme
jo heti alkuun, että antaa J-5:n mennä
menojaan ja keskitytään me vaan siihen, että J-161 jää taakse. Dallan kuski nukkui taas lähdössä lauantain tapaan, kun muka pelkäsi varaslähtöä
ja niin pääsi J-161 heti lähdössä 50m
karkuun. Hieman navakampi tuuli (3 m/s) ja pieni aallokko tasasi kärkikolmikon menoa kuitenkin niin, että ajoittain mentiin koko joukko ihan
rintarinnan. Me yritimme olla ovelia
ja päätettiin jo suunnittelupalaverissa
”oikaista” yksi tiukempi mutka pienen
saaren ympäri kiertämällä yksi extra
saari. Saatiin kyllä aikaiseksi vähän
loivempi kaarros, mutta matka kuitenkin kasvoi sen verran paljon, että taisi
mennä aika +/- nolla tuo meidän viritys. Pikemminkin ehkä hävittiin muutama sekunti.
Ensimmäinen ja toinen kierros ajettiin enimmäkseen järjestyksessä J-5,
J-161, J-65 ja J-86. Toisella kierroksella J-161 kävi myös kisan kärjessä
ja silloin kyllä vähän kylmäsi, kun itsellänikin oli koko ajan lappu lattiassa. J-5 otti kuitenkin nopeasti oman
paikkansa kärjessä ja me ajettiin sitten
rinta rinnan J-161:n kanssa. Käännöksissä Sipoon kyläkisojen ja rataluokkien kasvatit pesivät vanhan suoraan
ajamiseen tottuneen vauhtiveneilijän
ihan 6-0. Toisella kierroksella uskoa
antoi kuitenkin yhden RT:n (RT1) onnistunut kierto, jossa ei hävitty nuoremmille yhtään.
Sunnuntain kisassa ajettiin V-60 luokassa vain 3 kierrosta (1 kierros 10,7
mpk, eli noin 20km), joten liiemmälti ei ollut aikaa hakea asetelmia, vaan
ohi piti päästä aika äkkiä ja vaikka väkisin. Meillä oli lauantain tapaan ehkä aavistuksen parempi huippunopeus
kuin J-161:llä, joten pitkällä myötätuuliosuudella päästiin jo melko lähelle. Pojatkin ajoivat ihan tosissaan
ja ajoivat pienen kiviluodon ja rannan välistä ja me jännättiin onko siel22 KILPAVENEILY

lä kiviä vai ei ajamalla luodon turvallisemmalta puolelta. Tietysti suoran
päässä meidän RT2:n kierto meni pitkäksi, kuitenkin suht hyvällä vauhdilla pitkällä kaarroksella, vaikka pojat
kiersivät RT-reimarin kuin rataveneellä keppiä nuollen. Saatiin kuitenkin
pidettyä sen verran vauhtia yllä, että
päästiin melko nopeasti poikien kantaan kiinni. Tässä vaiheessa oli enää
puoli kierrosta matkaa maaliin.
Vastatuuleen Dalla kulki sen verran
kovempaa kuin TG, että päästiin rinnalle ja yhden niemen kärjessä otettiin
ajolinja riskillä kepin väärältä puolelta rantaviivaa hipoen ja päästiin ensimmäistä kertaa kunnolla J-161 edelle ja päästiin määräämään ajolinjat.
Saatiin vielä vedettyä sen verran kaulaa, että otettiin RT1:n kierto ulompaa
ja leikattiin hyvällä vauhdilla suoraan
poijua hipoen ja onnistuttiin suurin piirtein pitämään Dalla siivillä ja
ojennuksessa. Seuraava niemenkärki
kohti sataman aallonmurtajaa vedettiin sitten ihan hazardilla, kaikki tai
ei mitään tyylillä, niin että rantakiviin
ei jäänyt kuin ehkä pikkaisen reilu 5
metriä.
Tässä vaiheessa oltiin jo muutama
kymmenen metriä edellä J-161:stä ja
voitiin ottaa viimeinen RT4 taas vähän

ulompaa ja leikata pyöreämmällä linjalla poijun ympäri. Meinasi siinä vielä
kerran Dalla karata laukalle, kun jouduttiin ajamaan aika isolla trimmikulmalla, että Dalla olisi pysynyt siivillä
ja puoliväkisin saatiin pidettyä Dalla
siivillä ja vauhti painettua ylös ja saatiin pojat pidettyä takana 6 sekunnin
turvin kartturin kannustaessa villisti takapenkillä. Vasta kun ruutulippu
heilahti uskalsi tuulettaa hieman epäuskoisesti... Ensimmäinen kotimainen
kilpavenekausi oli takana ja tasainen
ajo toi palkinnoksi Suomen mestaruuden. Olisi se ura huonomminkin voinut alkaa ;)
Nyt on katseet suunnattu jo lokakuun
alun PM-kisoihin ja tiimin kuskit ja
mekaanikkoguru aloittivat veneiden
muokkauksen ja testiajot heti maanantaina Imatran kisojen jälkeen. Kun
on kisoja niin se tuo kummasti vipinää
myös testaukseen ja tallin puolelle.
Vauhdikasta syksyä!
Teksti: Ilkka Vapaavuori
Kuvat: Sippo Heiskanen (Kalkkiranta), Mats J. Kangas (Kitö Loppet), Suvi Nieminen (MSSA), Heimo Hellsten
(Imatra)

MENNEET AJAT; Esittelyvuorossa Tom Blomqvist
Olen syntynyt 13.11.1964 Sipoon
Kalkkirannassa ja asun edelleen siellä ja toivottavasti en tarvitse koskaan
muuttaa pois tältä mukavalta seudulta. Olen aina veneurheilussa edustanut Guarana Motorsällskap venekerhoa. Kerholla on ollut monta hyvin
menestynyttä kilpaveneilijää, juuri Sipoosta missä minä asun. Olin jo teini-iässä kiinnostunut veneurheilusta
mutta isäni oli toista mieltä ja sanoi
“ei me semmoista alaa harrasteta”.
Toisin kuitenkin kävi ja kun tulin vanhemmaksi harrastus otti minussa tulta.
Ensimmäinen vene jonka ostin oli
uusi Marino Swing vuosimallia 1988.
Meni vain vuosi ja olin mukana lähtöviivalla kilpailuissa Kitöajoissa. Sieltä lähti käyntiin sellainen palo joka ei
ihan heti sammunut. Swingin jälkeen
tuli Argo 16 ja tietysti OMC moottorit.
Sillä ajettiin yksi vuosi (1992) Offshore kilpailuissa 1 litran luokassa. Sitten jatkoin taas uudestaan kyläkisoja
muutama vuosi. Tämän jälkeen siirryin luokkaan S850 ja se oli todella
kokeilua joka ei oikein mennyt putkeen ja sain uida paljon. Vuonna 1998
perustettiin TBR Boatracing Team ja
mukaan tuli Olle Martin ja ajettiin 2
venekunnalla luokassa S850. En oikein saanut tuntumaa tähän luokkaan
ja koko luokka lopetettiin Suomessa
vuonna 2001. Into jatkaa kilpailemista oli kova ja sitten eräänä kauniina
päivänä rakas avovaimoni sanoi “ siirry suurempaan luokkaan” ja asia oli
selvä. Pihalle tuli nopeasti F2000 vene. Ensimmäisellä kerralla kun ajoin
tuli heti se tunne että tämä on minun
luokka. Kaikki toimi aivan kun pitääkin.
Kesällä 2002 otin osaa kolmeen kisaan. Haettiin säätöjä ja myös tukijoita tähän uutteen projektiin. Vuon-

na 2003 oli sitten täysi höyry päällä.
Heti ensimmäisessä kisassa Kristiansandissa Norjassa olin podiumilla. Koko kilpailukausi meni hyvin mutta ennen viimeistä kisaa sanoin Ollelle että
jos minä varmistan Tukholmassa koko
kauden podiumpaikan niin se riittää
minulle ja hän saa hyppää kuskinpaikalle seuraavana kautena. Niin siinä
sitten kävi ja siirryin sitten radiomieheksi muutamaksi vuodeksi.
Paras kisareissu oli kyllä kun TBR läh-

kilpailumatkoja ulkomaille.

ti kahdella venekunnalla Ranskaan
MM-kisoihin. Lähdettiin tiistaina Sipoosta ja tultiin viikon perästä takaisin. Olle Martin sai MM-pronssia. Minä ajoin Euromaster maratonkisassa
60 kierrosta. Olin rättiväsynyt karsinnan jälkeen joka oli 20 kierrosta mutta pääsin hyvin jatkoon. Olin finaalissa 8:s ja palkintorahojakin tuli peräti
1000 frangia.

nen tiimisopimus SM-sarjaan MX1 ja
se on meille iso juttu. Poikani edustaa Sipoon Moottorikerhoa mutta ajaa
Team Motopalvelun tiimissä ja pyörämerkki on KTM 450 SX-F 2017.

Haluan kiittää kaikkia niitä firmoja
ja yksityishenkilöitä jotka ovat vuosien aikana sponsoroineet TBR Boatracing Teamia. Erikoisesti haluan kiittää Tom Malmbergia joka innokkaasti
tuki meidän toimintaa. Ilman hänen
apua emme olisi voineet tehdä kaikkia

Lopetin sitten kilpailemisen mutta
avustin poikaani joka kilpaili veneellä
kyläkisoissa.
Kun vene meni pieneksi sanoin hänelle “ pitää siirtyä isompaan veneeseen”.
Tähän hän vastasi minulle haluan ajaa
motocrossia. Se oli sitten siinä, lopetimme venekilpailemisen ja nyt ollaan
crossiradoilla ympäri ämpäri. Tänään
26.8.2016 on tehty pojan ensimmäi-

Minulla on edelleen tallella minun
vanha Marino Swing vene. Olen nykyisin töissä Etra Porvoossa myyntipäällikkönä Kuninkaanportissa. Markkinoimme teknisiä laitteita ja tarvikkeita
teollisuudelle ja koneurakoitsijoille.
Muistot kilpaurani ajoilta tulen aina
muistamaan mukavina asioina.
Teksti: Tom Blomqvist

23 KILPAVENEILY

MENNEET AJAT
Markku Kukkola, kilpaili luokassa O250.
Markku Kukkolan tytär Sari Toitturi
kertoo isänsä kilpailemisesta. Isä menehtyi sairauteen 20.3.2014.
Tuli jonkun verran kierrettyä kisoja isäni matkassa 1980-luvulla. Hän
kilpaili 1980-luvun alkuvuosilta vuosikymmenen loppupuolelle Hydro
luokassa O250. Isäni kilpaili pitkin
Suomea ja taisi muutaman kerran kilpailla Ruotsissakin mutta siellä ei menestystä tullut, muualla kylläkin meni
oikein hyvin. Porukka oli kisoissa todella mukavaa ja aina oli hyvin rento
ja iloinen meininki. Tuntui että kaikki
olivat kuin yhtä suurta perhettä.
Hän oli hyvin pidetty muiden keskuudessa ja hän sai tunnustuksena
Fagerströmin isä ja poika mitallin.
Palkintoja tuli jonkin verran mm. maljakoita, lautasia ja pokaaleja. Palkinnot jäi meille tyttärilleen kun Markku
menehtyi. Hänellä oli hyviä kilpakavereita kuten esimerkiksi Jarno ”Jarski”
Pirhonen ja Edu Rytkönen. Edu ajaa
vieläkin kyseisessä luokassa ja saavutti SM-viidennen sijan 2016.

Markku Kukkola Ristiina

Markku Kukkolan Palkintoja

Sari Toitturi
Tietoja Hydro luokasta O250.
- Kansainvälisesti suosittu ja arvostettu luokka lähes kaikissa maissa.
- Kilpailemisen voi aloittaa 16 vuotiaana.
- Moottori max. 250 cc täysin vapaavirittäinen 2-tahtimoottori
- Teho n.100 hv, 14 000 kier. / min
- Vene kolmipistehydro mm. JK,
Dickfors, Populi
- Paino min. 190 kg ( sis. kuljettajan )
- Nopeus n. 150 km / h

Kalastajatorppa -85
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Kalastajatorppa -85

Ristiina -85

Kalastajatorppa -85

Ristiina -85

Kalastajatorppa -85

Ristiina -85

Kalastajatorppa -85

Jarno ”Jarski” Pirhonen

Kalastajatorppa -85

Ristiina -85

Edu Rytkönen
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8.9.201

V60
kuljettaja
Vapaavuori Ilkka
Vuorihovi Benjamin
Sederholm Sebastian
Huuhka Tomi
Laine Nicolaus

seura
POMO
POMO
KaMK
SKV
POMO

Kalkkiranta
12

navigaattori
Vapaavuori Vivian
Sundberg Filemon
Kurki Alex
Lundmark Mats
Vuorihovi Benjamin
Viljakainen Ville

seura
POMO
POMO
GMS
GMS
POMO
SKV

Kalkkiranta
12

V150
kuljettaja
Kortman Anton
Olin Tommy
Olin Jerry
Hägglund Rolf

seura
GMS
POMO
POMO
POMO

navigaattori
Kortman Atte
Virtanen Joanna
Hartwall Emma
Keränen Marko

Imatra 1.
10
15
12
8

Imatra 2.
12
15
10
8

yhteensä
34
30
30
26
15

SM -sija
1.
2.
3.
4.
5.

Imatra 1.
10
15
12
8

Imatra 2.
12
15
10
8

yhteensä
34
30
30
16
15
10

SM -sija
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kalkkiranta
12
15
10
0

Imatra 1.
15
8
10
12

Imatra 2.
15
8
10
12

yhteensä
42
31
30
24

SM -sija
1.
2.
3.
4.

seura
GMS
POMO
POMO
POMO

Kalkkiranta
12
15
10
0

Imatra 1.
15
8
10
12

Imatra 2.
15
8
10
12

yhteensä
42
31
30
24

SM -sija
1.
2.
3.
4.

3B
kuljettaja
Tiihonen Tapio
Vuorihovi Tom
Jaaranen Juhani
Teemu Suikka
Lauri Lampén
Jyrki Perokorpi

seura
ImVK
POMO
POMO
ImVK
Potkuri -67
POMO

Kalkkiranta
10
15
12

Imatra 1.
15
12
10
8
0

Imatra 2.
15
12
10
0

yhteensä
40
39
32
8
0
0

SM -sija
1.
2.
3.
4.
5.
5.

navigaattori
Kaartinen Kauko
Vuorihovi Samuli
Reinikainen Seppo
Pirhonen Juha
Rikkonen Mika
Tikka Joona
Lampén Lauri

seura
ImVK
POMO
POMO
POMO
ImVK
ImVK
Potkuri -67

Kalkkiranta
10
15

Imatra 1.
15
12
10

Imatra 2.
15
12
10

8
0

0

yhteensä
40
39
20
12
8
0
0

SM -sija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.

8
10
15

8
15
10

0

12

0

SM 2016 Tulokset

8.9.2016

Luokka GT15
Kilpailija

Seura

Arttu Saari
Noel Vänttinen
Wilhelm Sundberg
Jonathan Nyman
Kasper Tolonen
Benjamin Vuorihovi

TaVS
VenU
PoMo
PoMo
ImVK
PoMo

Nro Race Laukaa F2
Race1
12
76
15
27
10
47
3
8
15
83

Race Laukaa F2
Race2
15
12
10
8
-

Kuivajärvi Race
Tammela
15
12
10
-

Race Hirvensalmi

Race Laukaa F2
Race2
15
12
6
10
5
8
1
4
2
3
-

Kuivajärvi Race
Tammela
15
12
10
5
6
8
1
3
2
4
-

Race Hirvensalmi

Kuivajärvi Race
Tammela, Race 2
12
15
0
0

Race Hirvensalmi

15
10
12
8
-

Vuoksi
Race 2016
15
12
10
8
-

Race Lohja Yhteensä

Vuoksi
Race 2016
15
8
12
5
6
4
10
3
2
1
0
-

Yhteensä

15
8
12
6
10

SM Sija

87
69
64
22
16
10

1
2
3
4
5
6

Luokka GT30
Kilpailija

Seura

Sara Pakalen
Max Blomberg
Jarno Vilmunen
Sampa Vaarala
Totti Kemppainen
Aleksi Saari
Roope Virtanen
Tino Seppälä
Roope Styf
Saku Rautiainen
Joona Tikka
Mats Lundmark

VenU
PoMo
ImVK
ImVK
PoMo
TaVS
SKV
GMS
ImVK
KaVe
ImVK
PoMo

Nro Race Laukaa F2
Race1
15
97
12
10
8
74
10
20
6
8
3
76
5
96
1
99
4
9
33
2
68
36

Seura
HirVe
RPS
TaVS
PoMo
RPS
TaVS

Kuivajärvi Race
Nro Tammela, Race 1
15
6
12
37
10
68
69
37
0
2

15
12
10
6
8
4
1
2
3
5
0
0

SM Sija

75
56
46
36
31
27
18
13
13
10
5
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Luokka O250
Kilpailija
Ville Mäkinen
Ilkka Rytkönen
Juha Ketola
Sami Reinikainen
Esa Rytkönen
Pertti Virnala

10
8
15
12
6

Yhteensä

SM Sija

37
27
18
15
12
6

1
2
3
4
5
6

Luokka F4

Kilpailija
Juho-Matti Manninen
Kalle Viippo
Magnus Sederholm
Alexander Lindholm
Lauri Landen

Seura
VENU
SKV
PoMo
PoMo
SKV

Nro
15
95
20
14
13

Race Hirvensalmi, Race Hirvensalmi,
Race 1
Race 2
15
12
10
8
6

15
12
0
10
0

Kuljetus Sundell
Kuljetus Sundell
Race Lohja, Race 1 Race Lohja, Race 2
15
12
10
6
8

15
12
10
6
8

Yhteensä

60
48
30
30
22

SM Sija
1
2
3
4
5

Kuvat: Tom Karlsson, Jaije Hägglund,
Heimo Hellsten,
David Recht ja Jussi
Alanko
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Totti / GT30 kiittää kuluneesta
kaudesta 2016
E-S Kuivaus / Allan Sohlström ja Erik Engberg
B-Sea Boat / Tony Sohlström
Tohatsu / Jussi Alanko ja
Lasse Hytönen
HSSR Oy

Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy
Aleksinkatu 6 | 30100 Forssa
p. (03) 435 5775 | (03) 435 7024
essp@essp.fi | www.essp.fi
Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy
Aleksinkatu 6 | 30100 Forssa
p. (03) 435 5775 | (03) 435 7024
essp@essp.fi | www.essp.fi

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

MW
OY
MWAUTOSERVICE
AUTOSERVICE
OY
Webasto-asennukset
Webasto-asennukset
ja huollot
ja huollot
Defa
lohkolämmittimet
Defa
lohkolämmittimet
ja hälyttimet
ja hälyttimet
Kaikkien
automerkkien
Kaikkien automerkkien
huollot
korjaukset
huollot
jaja
korjaukset

MW
Autoservice
MW
Autoservice

Mikael
Warma
040 593
2229
Mikael
Warma &&040
593
2229
mw.autoservice@pp.inet.fi
mw.autoservice@pp.inet.fi
Yrittäjänkatu
9, 06150
Yrittäjänkatu
16, Porvoo
06150 Porvoo

tjärnar
bena
Vitjä
Vi be
på på
åkså
oc
ocks
a!ka!
skns
sve
sven

www.tgboats.fi
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WWW.VETUS.COM
WWW.VETUS.COM
Venetarvikkeet ja meridieselit
Venetarvikkeet ja meridieselit

Yamarin, Yamarin Cross, TG, Linder, Suvi, Finnmaster
och Husky båtar med Yamaha utombordare

Svarvarensväg 2, 06450 Borgå
Tel. 0103 286 440, www.tg-marin.fi

s

DOM

C. Grönholm Oy
KAIVINKONETYÖT
Pellinge Boat Service
- turvallinen säilytys veneille
Puh.
040-508 1143
www.b-seaboat.ﬁ
- talvisäilytys

- huolto

ASENNUSTYÖ LANDEN OY
Puh. 0400-536682

- kuljetukset

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

Åströms
Båt & Snickeri
www.veneentalvisailytys.fi
-Puu-ja Lasikuituveneiden korjaustyöt
F:ma Henrik
Lindgren T:mi
-Sisustustyöt
KÄLDÖ -Puusepäntyöt
- PERNÅ/PERNAJA

Tel/puh: 0400-878 601

Boxvägen 820
Sebastian Åström
01190 Box
tel. 0400-602019
Sibbo
sebastian.astrom@elisanet.fi
Sjötransporter, vinterförvaring, bryggor

TRÄSKÄNDA
HANDELSTRÄDGÅRD OY
ESBO-ESPOO
Tel/puh 0400-419 003

Merikuljetukset, talvisäilytys, laiturit

Tammisaaren Venevälitys

K. HOLM

Larskullantie 5, 10650 Tammisaari
Puh. 0400-488 885

Puh. 019-5243 948

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

Puh. 040-501 4114

www.skandinaviaoffset.fi

OY M e s s u t a r j o u s

fi

Batmax+Yamaha F20, 6900€

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

TÄYDEN PALVELUN

ASENNUSTYÖ
LANDEN OY
Puh. 0400-536682
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Krabbvägen 2 Kraputie

* TALVISÄILYTYS *

Sisällä lämpimässä hallissa 60€/m2 (sis.alv)
Ulkona peitettynä muovikalvolla 35€/m2 (sis.alv)

23 1 2009 15:11:07

Meripellontie 11 C, 00910 Helsinki (Puotila)
www.eav.fi

Myynti: 044 489 0077 / Huolto: 0400 819 783
Meripellontie 11
00910 Helsinki

www.speedboatcenter.com
Info@speedboatcenter.com
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MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN MYYDÄÄN

Kaksinkertainen EM 2-vene myytävänä ilman moottoria.
Kevyt ja hyvä aloittelijalle.
Puh. +358 400 611 899 / Magnus

Växelhus till Omc V6 med 25” rigg.
Vänstergående med propeller
Pris: 12.000 kr
Tel: +46 70 33 41 367 /
christian@janssonsmobilkranar.se

Aero 21, vm 2015, Mercury Optimax Pro XS -12
Täydellinen paketti V-150 luokkaan
Myydään myös erikseen.
Hinta alkaen 5.500€
Puh/Tel: +358-40-9622707 / Jaije

Speedrace vene, valmis paketti SJ 10-luokkaan ilman konetta
Hinta: 800,Puh: 040-5275 796 / Sundberg

Myydään Yamarin 540 Big Game, Yamaha 60, vm 2004
koneella ajettu 178 h, trimmit, Nawman plotteri
Hinta: 10.500,Puh: 0400-717169 / Jari

Myydään Fimtech 59
Ilman varusteita
Hinta 5900,Fimtech Oy /Lauri Lampén
+358-50-5711093

Myydään Mercury PRO XS 115, 2-tahti
Poweri uusi, ajettu 0 h, vm-2016, muuten vuosimalli 2015 ajettu 23h
Hinta: 8250,Fimtech Oy /Lauri Lampén
+358-50-5711093
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Myydään Mercury 200 XS. Poweri ilman sähköjä, ajettu 28h,
vm 2011
Hinta 2700€
Fimtech Oy /Lauri Lampén
+358-50-5711093

Myydään lasikuitupenkkejä 120 €/kpl
Myydään 3B, 3C, V150, W150 sekä muihin
nopeakulkuisiin veneisiin potkureita.
Hydromotive, Mercury, Hering, Rolla yms.
Hinta alkaen 500 €
Fimtech Oy /Lauri Lampén
+358-50-5711093
Tintorera 20 -00, Mercury Optimax Pro XS -12
Täydellinen paketti V-150 luokkaan
Myydään myös erikseen.
H. 16.000€
Puh/Tel: +358-40-9622707 / Jaije

Fimtech B- katamaran säljes, utan motor. Finns även trailer
att köpa med.
Pris: från 40 000 kr, kan ta byten.
Tel: +46 70 33 41 367 / christian@janssonsmobilkranar.se

Chris Cat 30, 1986
Erikoisrakennettu traileri.
Hyvä kunto ja hieno sisustus.
Myydään ilman koneita.
Hinta: 19 500 EUR.
fredrik.holmen@spray.se
Puh: +46 70 733 23 03
Smuggler 18 med Evinrude 115 ficht -97
Ny renoverad båt med hydrolift
inredning
Pris: 75 000 kr
Tel: +46 70 33 41 367 /
christian@janssonsmobilkranar.se

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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Dragon Boat Racing Team

Kiittää kaudesta
2016

